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(EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista)

ASETUKSET
KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1054/2008,
annettu 27 päivänä lokakuuta 2008,
kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
sekä katsoo seuraavaa:

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierrok
sen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi
perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista
maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen
liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjak
soille,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiin
teät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY)
N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä he
delmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen
138 artiklan 1 kohdan,

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä lokakuuta 2008.

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

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2008.
Komission puolesta
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.
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LIITE
Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmansien maiden koodi

(1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL
MA
MK
TR
ZZ

106,4
44,4
35,9
70,0
64,2

0707 00 05

JO
TR
ZZ

162,5
131,2
146,9

0709 90 70

TR
ZZ

134,0
134,0

0805 50 10

AR
MA
TR
ZA
ZZ

108,8
95,3
96,6
85,2
96,5

0806 10 10

BR
TR
US
ZZ

231,8
117,8
240,8
196,8

0808 10 80

CA
CN
MK
NZ
US
ZA
ZZ

96,2
90,8
37,6
74,2
144,3
88,8
88,7

0808 20 50

CL
CN
TR
ZA
ZZ

60,3
64,9
125,5
94,6
86,3

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa
”muuta alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1055/2008,
annettu 27 päivänä lokakuuta 2008,
Euroopan

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 184/2005 täytäntöönpanosta
maksutasetilastojen laatuperusteiden ja laatuselvitysten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja
suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista
12 päivänä tammikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 184/2005 (1) ja erityisesti sen
4 artiklan 3 kohdan,

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksella
(EY) N:o 184/2005 perustetun maksutasekomitean lau
sunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Jäsenvaltioiden on toimitettava vuosittain laatuselvitys, joka laa
ditaan liitteessä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

2 artikla

Asetuksella (EY) N:o 184/2005 luodaan yhteinen kehys
maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ul
komaisia sijoituksia koskevien yhteisön tilastojen järjes
telmälliselle tuottamiselle.

Jäsenvaltioiden on toimitettava laatuselvityksensä kunkin vuo
den 30 päivään marraskuuta mennessä.

On tarpeen määritellä yhteiset laatustandardit sekä laatu
selvitysten sisältö ja ajoitus asetuksen (EY) N:o 184/2005
4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

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

3 artikla

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

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2008.
Komission puolesta
Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen

(1) EUVL L 35, 8.2.2005, s. 23.
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LIITE
1.

Johdanto
Laatuselvityksessä on oltava sekä määrällisiä että laadullisia laatuindikaattoreita. Komissio (Eurostat) toimittaa kullekin
jäsenvaltiolle tulokset määrällisistä indikaattoreista, jotka on laskettu annettujen tietojen perusteella. Omien tietojen
keruujärjestelmiensä perusteella jäsenvaltiot tulkitsevat tulokset ja esittävät niistä huomautuksia.

2.

Aikataulu
— Komissio (Eurostat) toimittaa jäsenvaltioille vuosittain lokakuun loppuun mennessä laatuselvitysten luonnokset,
jotka on osittain esitäytetty useimmilla määrällisillä indikaattoreilla ja muilla komission (Eurostatin) käytettävissä
olevilla tiedoilla.
— Jäsenvaltioiden on toimitettava täytetyt laatuselvitykset komissiolle (Eurostatille) vuosittain 30 päivään marras
kuuta mennessä.

3.

Laatuperusteet
Seuraavia laatuperusteita pidetään tärkeinä: tietojen ajantasaisuus ja kattavuus, pätevät menetelmät, stabiilius, luotet
tavuus, johdonmukaisuus ja tarkkuus. Vaikka ”tarkkuus” on käsitteenä relevantti, sitä käsitellään erillisenä osana,
koska se liittyy tiedonsyötön laatuun.

3.1 Komissiolle (Eurostatille) toimitettavien tietojen ajantasaisuus ja kattavuus
Tämä peruste viittaa tiedonsiirron määräaikojen noudattamiseen ja tietojen saatavuuteen viitekauden sekä maantie
teellisen, tuote- ja toimialakohtaisen luokittelun mukaan.
3.2 Pätevät menetelmät
Pätevillä menetelmillä tarkoitetaan kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien, suuntaviivojen ja hyvien käytänteiden
noudattamista.
Kyseinen peruste käsittää rajallisen määrän menetelmällisiä kysymyksiä, jotka vaihtelevat vuosittain, ja siinä paino
tetaan kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien noudattamista. Jäsenvaltioiden on myös ilmoitettava merkittävistä
menetelmämuutoksista, joita on tehty viitekaudella ja siitä, miten ne vaikuttavat tiedon laatuun.
3.3 Stabiilius
Stabiiliudella tarkoitetaan alkuperäisen estimoidun arvon ja lopullisen arvon välistä vastaavuutta.
Tältä osin tarkastellaan, missä määrin tehdään tarkistuksia ja mihin niissä keskitytään sekä kuinka yhdenmukaisia
alkuperäisistä ja lopullisista arvioista lasketut suuntaukset ovat.
3.4 Luotettavuus
Luotettavuudella tarkoitetaan sitä, että tilastoissa ei ole selittämättömiä muutoksia.
Jäsenvaltioiden on arvioitava sisäiset valvontamenettelynsä (vahvuudet ja heikkoudet) ja esitettävä tulevat paranta
missuunnitelmat.
3.5 Johdonmukaisuus
Tämän perusteen osalta tarkastellaan johdonmukaisuutta suhteessa sekä toimitettuihin tietoihin (sisäinen johdonmu
kaisuus) että muihin asiaan liittyviin samankaltaisiin tietoihin (ulkoinen johdonmukaisuus).
3.6 Tarkkuus
Tarkkuudella tarkoitetaan (lopullisen) arvon ja todellisen perusjoukon arvon välistä vastaavuutta.
Tähän sisältyy kuvaileva analyysi tärkeimmistä haasteista, joilla tietojen kattavuutta voidaan parantaa tiettyjen para
metrien avulla. Tätä perustetta pidetään täydentävänä osana, eikä sitä oteta huomioon laadun yleisarvioinnissa.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1056/2008,
annettu 27 päivänä lokakuuta 2008,
lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin
osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun asetuksen (EY) N:o
2042/2003 muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(5)

Jotta jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja intres
sitahot voisivat riittävästi tutustua ja sopeutua osan M
uusiin vaatimuksiin, jäsenvaltioiden pitäisi voida lykätä
osan M soveltamista muihin kuin kaupallisiin ilmakulje
tuksiin käytettäviin ilma-aluksiin vielä yhdellä tai kahdella
vuodella kyseisistä määräyksistä riippuen.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2042/2003 olisi muutet
tava.

(7)

Tämän asetuksen säännöksissä otetaan huomioon komis
sion 11 päivänä tammikuuta 2008 antama tiedonanto
”Yleisilmailun ja liikelentotoiminnan kestävä tulevai
suus” (3).

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat ase
tuksen (EY) N:o 216/2008 17 artiklan 2 kohdan b ala
kohdan ja 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettuun
viraston lausuntoon.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen
(EY) N:o 216/2008 65 artiklalla perustetun komitean
lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä
ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neu
voston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002
ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta
2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 216/2008 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

(4)

Lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden
ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioi
den ja henkilöstön hyväksymisestä 20 päivänä marras
kuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o
2042/2003 (2) 7 artiklan 6 kohdan mukaisesti Euroopan
lentoturvallisuusvirasto, jäljempänä ’virasto’, on arvioinut
mainitun asetuksen liitteen I (osa M) määräysten vaiku
tukset.

Virasto on todennut, että asetuksen (EY) N:o 2042/2003
liitteen I (osa M) nykyiset määräykset ovat liian tiukat
muille kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettäville
ilma-aluksille ja erityisesti ilma-aluksille, joita ei ole luo
kiteltu ”vaativiksi moottorikäyttöisiksi ilma-aluksiksi”.

Asetuksen (EY) N:o 2042/2003 7 artiklan 3 kohdan a
alakohdan mukaisesti jäsenvaltiot voivat tiettyyn määrä
aikaan asti poiketa asetuksen soveltamisesta muiden kuin
kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettävien ilma-alusten
osalta, ja useimmat jäsenvaltiot ovat käytännössä näin
tehneetkin. Tämä määräaika on nyt kulunut loppuun,
joten liitteen I (osa M) määräyksiä on sovellettava kaikissa
jäsenvaltioissa 28 päivästä syyskuuta 2008, jollei sitä en
nen hyväksytä muutoksia.

Virasto on kehottanut tekemään asetukseen (EY) N:o
2042/2003 ja erityisesti liitteeseen I (osa M) merkittäviä
muutoksia, jotta nykyisiä vaatimuksia voitaisiin mukaut
taa ottamaan huomioon eri ilma-alusluokkien ja toimin
tatyyppien moninaisuus turvallisuuden tasosta tinkimättä.

(1) EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.
(2) EUVL L 315, 28.11.2003, s. 1.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 2042/2003 seuraavasti:

1. Lisätään 2 artiklaan k ja l kohta seuraavasti:

”k) ’ELA1-ilma-alus’ tarkoittaa
kevyitä ilma-aluksia:

seuraavia

eurooppalaisia

i) lentokone, purjelentokone tai moottoripurjelentokone,
jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on alle 1 000
kg ja jota ei ole luokiteltu vaativaksi moottorikäyttöi
seksi ilma-alukseksi;
(3) KOM(2007) 869 lopullinen.
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ii) ilmapallo, jonka suunniteltu suurin sallittu nostossa
käytettävän kaasun tai kuuman ilman tilavuus on
3 400 m3 kuumailmapalloissa, 1 050 m3 kaasupal
loissa ja 300 m3 ankkuroiduissa kaasupalloissa;

iii) ilmalaiva, joka on suunniteltu korkeintaan kahdelle ja
jonka suunniteltu suurin sallittu nostossa käytettävän
kaasun tai kuuman ilman tilavuus on 2 500 m3 kuu
mailmalaivoissa ja 1 000 m3 kaasuilmalaivoissa;

l) ’LSA-ilma-alus’ tarkoittaa kevyttä harrastelentokonetta,
jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

28.10.2008

3. Lisätään 4 artiklaan 4 kohta seuraavasti:
”4.
Huolto- tai valmistustodistusten, jotka jäsenvaltion
vaatimusten mukaisesti hyväksytty organisaatio on myöntä
nyt ennen tämän asetuksen voimaantuloa, katsotaan täyttä
vän liitteen I (osa M) kohdassa M.A.801 ja M.A.802 esitetyt
vaatimukset.”
4. Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Huoltohenkilöstön valtuuttaminen tapahtuu liitteen III
määräysten mukaisesti, paitsi sen osalta, mitä liitteen I koh
dissa M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) ja M.A.803 sekä
liitteen II (osa 145) kohdassa 145.A.30(j) ja liitteen II (osa
145) lisäyksessä IV määrätään.”

i) suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 600 kg;
5. Muutetaan 7 artikla seuraavasti:
ii) suurin sallittu sakkausnopeus laskuasussa on enintään
45 solmua kalibroitua ilmanopeutta ilma-aluksen suu
rimmalla sallitulla lentoonlähtömassalla ja kriittisim
mällä massakeskiön asemalla;

iii) suurin sallittu henkilökapasiteetti on kaksi henkilöä,
lentäjä mukaan luettuna;

iv) yksi potkurilla varustettu muu kuin turbiinimoottori;

a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
”2.

Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen

a) liitteen I määräyksiä, lukuun ottamatta kohtia
M.A.201(h)(2) ja M.A.708(c), sovelletaan 28 päivästä
syyskuuta 2005;
b) liitteen I kohtaa M.A.201(f) sovelletaan kolmansien
maiden lentotoiminnan harjoittajien käyttämiin mui
hin kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettäviin
ilma-aluksiin 28 päivästä syyskuuta 2009.”

v) paineistamaton matkustamo.”
b) Muutetaan 3 kohta seuraavasti:
2. Lisätään 3 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

”4.
Muita kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettäviä
ilma-aluksia koskeva jäsenvaltion vaatimusten mukaisesti
myönnetty ja 28 päivänä syyskuuta 2008 voimassa oleva
todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta tai muu vastaava
asiakirja on voimassa päättymispäivään tai 28 päivään syys
kuuta 2009 asti sen mukaan, kumpi ajankohdista on aikai
sempi. Voimassaoloajan päätyttyä toimivaltainen viranomai
nen voi kerran myöntää uudelleen todistuksen lentokelpoi
suuden tarkastamisesta tai vastaavan asiakirjan tai jatkaa sen
voimassaoloa yhden vuoden, jos se on jäsenvaltion vaatimus
ten mukaista. Jatketun voimassaoloajan päätyttyä toimivaltai
nen viranomainen voi vielä kerran myöntää uudelleen todis
tuksen lentokelpoisuuden tarkastamisesta tai vastaavan asia
kirjan tai jatkaa sen voimassaoloa yhden vuoden, jos se on
jäsenvaltion vaatimusten mukaista. Tämän jälkeen todistusta
ei saa myöntää uudelleen eikä sen voimassaoloa saa jatkaa.
Jos tämän kohdan säännöksiä on käytetty siirrettäessä ilmaaluksen rekisteröintiä EU:n sisällä, on myönnettävä uusi to
distus lentokelpoisuuden tarkastamisesta kohdan M.A.904
mukaisesti.”

i) Korvataan a alakohta seuraavasti:
”a) liitteen I määräyksiä muiden kuin kaupallisiin ilma
kuljetuksiin käytettävien ilma-alusten osalta 28 päi
vään syyskuuta 2009 saakka;”.
ii) Lisätään g alakohta seuraavasti:
”g) muiden kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettä
vien muiden kuin suurten ilma-alusten osalta tar
vetta noudattaa liitettä III (osa 66) seuraavissa mää
räyksissä ennen 28 päivää syyskuuta 2010:
— liitteen I (osa M) M.A.606(g) ja M.A.801(b)2,
— liitteen II (osa 145) 145.A.30(g) ja (h).”
6. Muutetaan liitteet I ja II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
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2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

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

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2008.
Komission puolesta
Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja
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LIITE
1. Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liite I (osa M) seuraavasti:
1) Lisätään kohtaan M.1 4 (iii) kohta seuraavasti:
”iii) kohdasta 4 (i) poiketen, jos muun kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettävän ilma-aluksen jatkuvasta
lentokelpoisuudesta huolehtii tämän liitteen (osa M) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytty jatkuvan
lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio, joka ei ole rekisteröintijäsenvaltion valvonnan alaisena, ja ainoastaan
jos asiasta on sovittu rekisteröintijäsenvaltion kanssa ennen huolto-ohjelman hyväksymistä
a) jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation valvonnasta vastaavan jäsenvaltion nimeämää viranomai
sta tai
b) virastoa, jos jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio sijaitsee kolmannessa maassa.”
2) Korvataan kohdan M.A.201 kohta (e) seuraavasti:
”e) Täyttääkseen kohdassa (a) asetetut velvollisuudet
i) ilma-aluksen omistaja voi tehdä jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyvistä tehtävistä sopimuksen tämän
liitteen (osa M) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation
kanssa. Tässä tapauksessa jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio vastaa siitä, että nämä tehtävät
hoidetaan asianmukaisesti;
ii) omistaja, joka ottaa ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan omalle vastuulleen ilman lisäyksen
I mukaista sopimusta, voi kuitenkin tehdä tämän liitteen (osa M) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytyn
jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation kanssa rajoitetun sopimuksen huolto-ohjelman laatimi
sesta ja sen hyväksymisestä kohdan M.A.302 mukaisesti. Tässä tapauksessa rajoitettu sopimus siirtää
vastuun huolto-ohjelman laatimisesta ja hyväksymisestä jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle,
jonka kanssa sopimus on tehty.”
3) Korvataan kohdan M.A.201 kohdan (i) johdantolause seuraavasti: ”Kun jäsenvaltio edellyttää lentotoiminnan
harjoittajalta lupaa kaupalliseen toimintaan, jossa ei ole kyse kaupallisista ilmakuljetuksista,”.
4) Korvataan kohdan M.A.202 kohta (a) seuraavasti:
”a) Jokaisen kohdan M.A.201 mukaisesti vastuussa olevan henkilön tai organisaation on raportoitava rekisterö
intivaltion nimeämälle toimivaltaiselle viranomaiselle ja tyyppisuunnittelusta tai lisätyyppisuunnittelusta vas
taavalle organisaatiolle sekä tarvittaessa myös lentotoiminnan harjoittajan jäsenvaltiolle kaikki havaitut ilmaaluksen tai sen osien kuntoon liittyvät, lentoturvallisuutta vaarantavat seikat.”
5) Korvataan kohta M.A.302 seuraavasti:
”M.A.302 Ilma-aluksen huolto-ohjelma
a) Kunkin ilma-aluksen huolto on järjestettävä ilma-aluksen huolto-ohjelman mukaisesti.
b) Toimivaltainen viranomainen hyväksyy ilma-aluksen huolto-ohjelman ja siihen tehtävät muutokset.
c) Kun ilma-aluksen jatkuvasta lentokelpoisuudesta huolehtii tämän liitteen (osa M) osaston A luvun G mukaisesti
hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio, ilma-aluksen huolto-ohjelma ja siihen tehdyt muu
tokset voidaan hyväksyä käyttämällä epäsuoraa hyväksyntämenettelyä.
i) Tässä tapauksessa epäsuoran hyväksyntämenettelyn laatii jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio
osana jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirjaa ja sen hyväksyy jatkuvan lentokelpoisuuden hallin
taorganisaatiosta vastaava toimivaltainen viranomainen.
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ii) Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio ei voi käyttää epäsuoraa hyväksyntämenettelyä, jos orga
nisaatio ei ole rekisteröintivaltion valvonnassa, ellei ole tehty kohdan M.1 kohdan 4(ii) tai 4(iii) – tapauksen
mukaan – mukaista sopimusta, jolla vastuu ilma-aluksen huolto-ohjelman hyväksymisestä siirretään jatku
van lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiosta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle.

d) Ilma-aluksen huolto-ohjelman on oltava yhdenmukainen seuraavien ohjeiden kanssa:

i) toimivaltaisen viranomaisen antamat ohjeet;

ii) jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevat ohjeet, joita antavat tyyppihyväksyntätodistuksen, rajoitetun tyyppihy
väksyntätodistuksen, lisätyyppihyväksyntätodistuksen, suuren korjauksen suunnitteluhyväksynnän, ETSOvaltuutuksen tai minkä tahansa muun asetuksen (EY) N:o 1702/2003 ja sen liitteen (osa 21) mukaisesti
annetun hyväksynnän haltijat;

iii) omistajan tai jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation ehdottamat täydentävät tai vaihtoehtoiset
ohjeet, kun ne on hyväksytty kohdan M.A.302 mukaisesti, lukuun ottamatta kohdassa (e) tarkoitettujen
turvallisuuteen liittyvien tehtävien jaksoja, joita voidaan pidentää, edellyttäen että ne on tutkittu riittävästi
kohdan (g) mukaisesti ja ainoastaan kun ne on hyväksyttävä suoraan kohdan M.A.302(b) mukaisesti.

e) Ilma-aluksen huolto-ohjelman on sisällettävä kaikki huoltoa koskevat yksityiskohdat, huoltoväli mukaan luet
tuna, sekä kaikki ilma-alustyyppiin ja lentotoiminnan erityispiirteisiin liittyvät erityiset tehtävät.

f) Suurten ilma-alusten osalta, kun huolto-ohjelma perustuu huollonohjausryhmän logiikkaan tai ilma-aluksen
kunnon valvontaan, ilma-aluksen huolto-ohjelman on sisällettävä luotettavuusohjelma.

g) Ilma-aluksen huolto-ohjelmaa on tarkistettava säännöllisesti ja muutettava tarvittaessa. Näillä tarkistuksilla on
varmistettava, että huolto-ohjelma on käyttökokemusten ja toimivaltaisten viranomaisten antamien ohjeiden
valossa asianmukainen ja että siinä otetaan huomioon uudet ja/tai muutetut huolto-ohjeet, jotka antaa tyyp
pihyväksyntätodistuksen ja lisätyyppihyväksyntätodistuksen haltija tai muu organisaatio, joka julkaisee tällaisia
tietoja asetuksen (EY) N:o 1702/2003 liitteen (osa 21) mukaisesti.”

6) Korvataan kohdan M.A.305 kohta (b) seuraavasti:
”b) Ilma-aluksen jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevien tallenteiden tulee käsittää

1. ilma-aluksen matkapäiväkirja, moottoripäiväkirja(t) tai moottorimoduulien laitekortit, potkuripäiväkirja(t)
ja laitekortit kaikkia käyttöiältään rajoitettuja osia varten tarpeen mukaan ja

2. lentotoiminnan harjoittajan tekninen matkapäiväkirja, kun sitä vaaditaan kohdan M.A.306 mukaisesti
kaupallisten ilma-kuljetusten osalta tai jäsenvaltio vaatii sitä muun kaupallisen lentotoiminnan kuin kau
pallisten ilmakuljetusten osalta.”
7) Korvataan M.A.403 kohdassa (b) ilmaisu ”Kohtien M.A.801(b)1 ja M.A.801(b)2 tai osan 145 mukaisesti” ilmaisulla
”Kohtien M.A.801(b)1, M.A.801(b)2, M.A.801(c), M.A.801(d) tai liitteen II (osa 145) mukaisesti.”
8) Korvataan kohdassa M.A.501 kohdassa (a) ilmaisu ”osassa 145 ja luvussa F ei muuta määrätä” ilmaisulla ”ase
tuksen (EY) N:o 1702/2003 liitteessä (osa 21), tämän asetuksen liitteessä II (osa 145) tai liitteen I osaston A
luvussa F ei muuta määrätä”.

9) Korvataan kohta M.A.502 seuraavasti:
”M.A.502 Osien huolto
a) Osia saavat huoltaa huolto-organisaatiot, jotka on sitä varten asianmukaisesti hyväksytty tämän liitteen (osa M)
osaston A luvun F tai liitteen II (osa 145) mukaisesti.
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b) Kohdasta (a) poiketen tämän liitteen (osa M) osaston A luvun F tai liitteen II (osa 145) mukaisesti hyväksytty
A-luokan kelpuutuksen saanut organisaatio ja kohdassa M.A.801(b)2 tarkoitettu valtuutettu huoltohenkilöstö
saa huoltaa osia ilma-alusta koskevien huoltotietojen tai, mikäli asiasta sovitaan toimivaltaisen viranomaisen
kanssa, osia koskevien huoltotietojen mukaisesti vain silloin, kun nämä osat on asennettu ilma-alukseen.
Tällainen organisaatio tai valtuutettu huoltohenkilöstö voi kuitenkin irrottaa osan väliaikaisesti huoltoa varten,
kun tämä helpottaa osan huoltoa, ellei irrottamisesta seuraa lisää huoltotoimenpiteitä, joihin ei sovelleta tämän
kohdan määräyksiä. Tämän kohdan mukaisesti tehty osien huolto ei ole peruste EASA 1 -lomakkeen myön
tämiselle ja siinä on noudatettava kohdassa M.A.801 määrättyjä ilma-aluksen huoltotodisteen antamista kos
kevia vaatimuksia.

c) Kohdasta (a) poiketen tämän liitteen (osa M) osaston A luvun F tai liitteen II (osa 145) mukaisesti hyväksytty
B-luokan kelpuutuksen saanut organisaatio saa huoltaa moottorin tai APUn osia moottoria tai APUa koskevien
huoltotietojen tai, mikäli asiasta sovitaan toimivaltaisen viranomaisen kanssa, osia koskevien huoltotietojen
mukaisesti vain silloin, kun nämä osat on asennettu moottoriin tai APUun. Tällainen B-luokan kelpuutuksen
saanut organisaatio voi kuitenkin irrottaa osan väliaikaisesti huoltoa varten, kun tämä helpottaa osan huoltoa,
ellei irrottamisesta seuraa lisää huoltotoimenpiteitä, joihin ei sovelleta tämän kohdan määräyksiä.

d) Kohdasta (a) ja kohdasta M.A.801(b)2 poiketen kohdassa M.A.801(b)2 tarkoitettu valtuutettu huoltohenkilöstö
saa huoltaa asennettuna tai tilapäisesti irrotettuna olevia muiden kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettävien
ELA1-ilma-alusten osia niitä koskevien huoltotietojen mukaisesti, lukuun ottamatta

1. muiden osien kuin moottorien ja potkureiden perushuoltoa ja

2. muiden kuin CS-VLA-, CS-22- ja LSA-ilma-alusten moottorien ja potkureiden perushuoltoa.

Kohdan (d) mukaisesti tehty osien huolto ei ole peruste EASA 1 -lomakkeen myöntämiselle ja siinä on
noudatettava kohdassa M.A.801 määrättyjä ilma-aluksen huoltotodisteen antamista koskevia vaatimuksia.”

10) Korvataan kohta M.A.503 seuraavasti:

”M.A.503 Käyttöiältään rajoitetut osat
Asennettujen, käyttöiältään rajoitettujen osien käyttöikä ei saa ylittää hyväksytyssä huolto-ohjelmassa ja lento
kelpoisuusmääräyksissä sallittuja käyttöikärajoja, paitsi sen osalta, mitä kohdassa M.A.504(c) määrätään.”

11) Korvataan kohdan M.A.504 kohta (b) seuraavasti:

”b) Käyttökelvottomat osat on merkittävä ja kerättävä turvalliseen, hyväksytyn huolto-organisaation valvomaan
varastotilaan, kunnes näiden osien tulevaisuudesta päätetään. Muiden kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käy
tettävien muiden kuin suurten ilma-alusten osalta henkilö tai organisaatio, joka on ilmoittanut osan olevan
käyttökelvoton, voi todettuaan osan käyttökelvottomaksi siirtää osan ilma-aluksen omistajan huostaan sillä
edellytyksellä, että siirto merkitään ilma-aluksen, moottorin tai osan päiväkirjaan.”

12) Korvataan kohta M.A.601 seuraavasti:

”M.A.601 Soveltamisala
Tässä luvussa määritellään vaatimukset, jotka organisaatioiden on täytettävä, jotta niille voidaan myöntää hyväk
syntä kohtaan M.A.201 (g) sisältymättömien ilma-alusten ja niiden osien huoltoon tai jatkaa hyväksynnän voi
massaoloa.”

13) Korvataan kohdan M.A.604(a) kohta 5 ja 6 seuraavasti:

”5. luettelo valtuutetusta huoltohenkilöstöstä sekä hyväksynnän laajuus ja

6. luettelo toimipaikoista, joissa huolto suoritetaan, sekä yleinen kuvaus laitteista ja tiloista”.
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14) Lisätään kohtaan M.A.606 kohta (h) seuraavasti:
”h) Kohdasta (g) poiketen organisaatio voi kaupallisen lentotoiminnan harjoittajille huoltotukea tarjotessaan
käyttää seuraavien määräysten mukaisesti valtuutettua huoltohenkilöstöä, edellyttäen että asianmukaiset me
nettelyt on hyväksytty osana organisaation käsikirjaa:
1. Sellaisia lentokelpoisuusmääräyksiä varten, jotka koskevat toistuvasti ennen lentoa suoritettavia toimenpi
teitä ja joissa nimenomaisesti mainitaan, että ohjaamomiehistö saa suorittaa vaaditut toimenpiteet, orga
nisaatio voi antaa ilma-aluksen päällikölle rajoitetun huoltotodisteen antamisvaltuutuksen, edellyttäen että
organisaatio varmistaa, että tällainen henkilö on saanut riittävän käytännön koulutuksen pystyäkseen
suorittamaan lentokelpoisuusmääräyksen mukaiset toimenpiteet vaaditulla tavalla.
2. Mikäli kyseessä on ilma-alus, jota käytetään paikasta, jossa ei ole saatavilla tukitoimintoja, organisaatio voi
antaa ilma-aluksen päällikölle rajoitetun huoltotodisteen antamisvaltuutuksen, edellyttäen että organisaatio
varmistaa, että tällainen henkilö on saanut riittävän käytännön koulutuksen pystyäkseen suorittamaan
tehtävän vaaditulla tavalla.”
15) Korvataan kohta M.A.607 seuraavasti:
”M.A.607 Valtuutettu huoltohenkilöstö
a) Kohdan M.A.606(g) määräysten lisäksi valtuutettu huoltohenkilöstö voi käyttää oikeuksiaan vain, jos organi
saatio on varmistanut, että
1. valtuutettu huoltohenkilöstö pystyy osoittamaan täyttävänsä liitteen III (osa 66) 66.A.20(b) kohdassa
esitetyt vaatimukset, paitsi siltä osin kuin liitteessä III (osa 66) viitataan jäsenvaltion säännöksiin, jolloin
henkilöstön on täytettävä kyseisten säännösten vaatimukset, ja
2. valtuutettu huoltohenkilöstö on perehtynyt riittävän hyvin kyseiseen ilma-alukseen ja/tai sen osiin, joita
huolletaan, sekä asiaan liittyviin organisaation menettelyihin.
b) Seuraavaksi luetelluissa odottamattomissa tapauksissa, joissa ilma-alus on joutunut vian vuoksi jäämään paik
kaan, jossa ei ole käytettävissä asianmukaista valtuutettua huoltohenkilöstöä, huolto-organisaatio, jonka kanssa
on tehty sopimus huoltoa koskevasta tuesta, voi antaa huoltotodisteen antamiseen kertavaltuutuksen
1. yhdelle työntekijälleen, jolla on tekniikaltaan, rakenteeltaan ja järjestelmiltään samankaltaisen ilma-aluksen
tyyppikelpuutus, tai
2. kenelle tahansa henkilölle, jolla on vähintään kolmen vuoden kokemus huoltotöistä ja voimassa oleva
ICAOn ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja sekä tyyppikelpuutus kyseiseen ilma-alukseen, mikäli
kyseisessä paikassa ei ole tämän osan mukaisesti toimiluvan saanutta tai hyväksyttyä huolto-organisaatiota
ja se huolto-organisaatio, jonka kanssa on tehty sopimus huolloista, hankkii ja säilyttää rekisterissä todisteet
tämän henkilön kokemuksesta ja lupakirjasta.
Näistä tapauksista on aina ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle seitsemän päivän kuluessa tällaisen
valtuutuksen myöntämisestä. Myöntäessään kertavaltuutuksia huoltotodisteen antamiseen hyväksytyn huoltoorganisaation on varmistettava, että kaikki tällaiset huollot, jotka voivat vaikuttaa lentoturvallisuuteen, tarkis
tetaan uudelleen.
c) Hyväksytyn huolto-organisaation on kirjattava kaikki valtuutettua huoltohenkilöstöä koskevat tiedot ja ylläpi
dettävä ajantasaista luetteloa kaikesta valtuutetusta huoltohenkilöstöstä ja sen hyväksynnän laajuudesta osana
organisaation käsikirjaa kohdan M.A.604(a)5 mukaisesti.”
16) Korvataan kohdan M.A.608(a) kohta 1 seuraavasti:
”1. pidettävä hallussaan kohdassa M.A.609 kuvatuissa huoltotiedoissa määriteltyjä laitteita ja työvälineitä tai
huolto-organisaation käsikirjassa lueteltuja vastineita, jotka ovat välttämättömiä hyväksynnän laajuuteen kuu
luvassa päivittäisessä huoltotyössä ja”
17) Korvataan kohta M.A.610 seuraavasti:
”M.A.610 Huoltotyön tilaukset
Ennen kuin huoltotyöt aloitetaan, organisaation ja huoltoa pyytävän organisaation on sovittava kirjallisesta työ
tilauksesta, jossa esitetään selvästi suoritettava huoltotyö.”
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18) Korvataan kohdan M.A.613 kohta (a) seuraavasti:
”a) Aina kun kaikki vaaditut osien huoltotoimet on suoritettu loppuun tämän luvun mukaisesti, annetaan osien
huoltotodiste kohdan M.A.802 mukaisesti. EASA 1 -lomake annetaan lukuun ottamatta kohtien M.A.502(b)
ja M.A.502(d) mukaisesti huollettavia osia ja kohdan M.A.603(b) mukaisesti valmistettavia osia.”
19) Korvataan kohta M.A.615 seuraavasti:
”M.A.615 Organisaation oikeudet
Tämän liitteen (osa M) osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyllä huolto-organisaatiolla on lupa
a) huoltaa mitä tahansa ilma-alusta ja/tai sen osaa, jonka huoltoon se on hyväksytty, toimiluvassa ja huoltoorganisaation käsikirjassa täsmennetyissä tiloissa;
b) hankkia erityispalveluja muulta huolto-organisaation valvonnassa olevalta pätevältä organisaatiolta, edellyttäen
että asianmukaiset menettelyt luodaan osaksi toimivaltaisen viranomaisen suoraan hyväksymää organisaation
käsikirjaa;
c) huoltaa mitä tahansa ilma-alusta ja/tai sen osaa, jonka huoltamiseen se on hyväksytty, missä tiloissa tahansa,
kun huolto on tarpeellinen joko ilma-aluksessa havaitun lentokelpoisuuden esteenä olevan vian tai välttämät
tömän muun kuin määräaikaisen huollon takia, huolto-organisaation käsikirjassa yksilöityjen ehtojen mukai
sesti;
d) kun huolto on saatu suoritetuksi, antaa huoltotodisteita, kohdan M.A.612 tai M.A.613 määräysten mukaisesti.”
20) Muutetaan kohta M.A.703 seuraavasti:
i) Korvataan kohta (a) seuraavasti:
”a) Toimiluvan myöntäminen käy ilmi toimivaltaisen viranomaisen antamasta todistuksesta, joka sisältyy lisä
ykseen VI.”
ii) Lisätään kohta (c) seuraavasti:
”c) Toimiluvan kattamaksi katsottava työn laajuus on täsmennettävä kohdan M.A.704 mukaisessa jatkuvan
lentokelpoisuuden hallinnan käsikirjassa.”
21) Muutetaan kohta M.A.704 seuraavasti:
i) Korvataan kohdan (a) kohta 3 seuraavasti:
”3. kohdissa M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) ja M.A.706(i) tarkoitettujen henkilöiden ammattinimikkeet
ja nimet”
ii) Lisätään kohtaan (a) kohta 9:
”9. luettelo hyväksytyistä ilma-aluksen huolto-ohjelmista tai, muiden kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käy
tettävien ilma-alusten osalta, luettelo ’yleistason’ ja ’perustason’ huolto-ohjelmista”
iii) Korvataan kohta (c) seuraavasti:
”c) Kohdan (b) määräyksistä riippumatta käsikirjan pienet muutokset voidaan hyväksyä epäsuorasti epäsuoralla
hyväksyntämenettelyllä. Epäsuorassa hyväksyntämenettelyssä määritellään sovellettava pieni muutos, sen
laatii jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio osana käsikirjaa ja sen hyväksyy kyseisestä jatkuvan
lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiosta vastaava toimivaltainen viranomainen.”
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22) Lisätään kohtaan M.A.706 kohdat (i) ja (j) seuraavasti:
”i) Niiden organisaatioiden osalta, jotka jatkavat lentokelpoisuuden tarkastamisesta annetun todistuksen voimas
saoloa kohtien M.A.711(a)4 ja M.A.901(f) mukaisesti, organisaation on nimitettävä henkilöt, joilla on valtuu
det tämän tekemiseen, ja nimitykselle on saatava toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä.
j)

Organisaation on esitettävä ja pidettävä ajan tasalla jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirjassa kohdissa
M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) ja M.A.706(i) tarkoitettujen henkilöiden ammattinimikkeet ja nimet.”

23) Korvataan kohdan M.A.707 kohta (a) seuraavasti:
”a) Hyväksynnän saaminen lentokelpoisuustarkastusten tekemiseen edellyttää, että hyväksytyllä jatkuvan lento
kelpoisuuden hallintaorganisaatiolla on asianmukaista lentokelpoisuustarkastuksia tekevää henkilökuntaa, joka
voi antaa osaston A luvussa I tarkoitettuja lentokelpoisuuden tarkastamista koskevia todistuksia tai suosituk
sia.
1. Kaikkien kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävien ilma-alusten sekä ilma-alusten, joiden suurin sallittu
lentoonlähtömassa on yli 2 730 kilogrammaa, lukuun ottamatta ilmapalloja, osalta henkilöstöllä on oltava
a. vähintään viiden vuoden kokemus jatkuvan lentokelpoisuuden alalta ja
b. liitteen III (osa 66) mukainen asianmukainen lupa tai ilma-aluksen luokkaa vastaava kansallisesti tun
nustettu huoltohenkilöstön pätevyys (kun liitteessä III (osa 66) viitataan kansallisiin sääntöihin) taikka
ilmailualan tutkinto tai vastaava koulutus ja
c. muodollinen ilmailuhuollon koulutus ja
d. toimi hyväksytyssä organisaatiossa asianmukaisissa tehtävissä.
e. Kohtien (a)–(d) määräyksistä riippumatta kohdassa M.A.707(a)1b esitetty vaatimus voidaan korvata
viiden vuoden kokemuksella jatkuvan lentokelpoisuuden alalta kohdassa M.A.707(a)1a jo vaaditun
kokemuksen lisäksi.
2. Muiden kuin kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävien ilma-alusten, joiden suurin sallittu lentoonlähtö
massa on enintään 2 730 kilogrammaa, sekä ilmapallojen osalta henkilöstöllä on oltava:
a. vähintään kolmen vuoden kokemus jatkuvan lentokelpoisuuden alalta ja
b. liitteen III (osa 66) mukainen asianmukainen lupa tai ilma-aluksen luokkaa vastaava kansallisesti tun
nustettu huoltohenkilöstön pätevyys (kun liitteessä III (osa 66) viitataan kansallisiin sääntöihin) taikka
ilmailualan tutkinto tai vastaava koulutus ja
c. asianmukainen ilmailuhuollon koulutus ja
d. toimi hyväksytyssä organisaatiossa asianmukaisissa tehtävissä.
e. Kohtien (a)–(d) määräyksistä riippumatta kohdassa M.A.707(a)2b esitetty vaatimus voidaan korvata
neljän vuoden kokemuksella jatkuvan lentokelpoisuuden alalta kohdassa M.A.707(a)2a jo vaaditun
kokemuksen lisäksi.”
24) Korvataan kohdan M.A.708(b) kohta 2 seuraavasti:
”2. esitettävä ilma-aluksen huolto-ohjelma ja sen muutokset toimivaltaiselle viranomaiselle hyväksyntää varten,
ellei sovelleta kohdan M.A.302(c) mukaista epäsuoraa hyväksyntämenettelyä, ja toimitettava jäljennös ohjel
masta muun kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytetyn ilma-aluksen omistajalle”
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25) Korvataan kohta M.A.709 seuraavasti:
”M.A.709 Asiakirjat
a) Hyväksytyllä jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolla on oltava kohdassa M.A.401 määritellyt, voi
massa olevat sovellettavat huoltotiedot, ja sen on käytettävä niitä hoitaessaan kohdassa M.A.708 tarkoitettuja
jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyviä tehtäviä. Nämä tiedot voi toimittaa omistaja tai lentotoiminnan harjoit
taja, jos näiden kanssa on tehty asianmukainen sopimus. Tällaisessa tapauksessa jatkuvan lentokelpoisuuden
hallintaorganisaation tarvitsee vain säilyttää tiedot sopimuksen keston ajan, ellei kohdan M.A.714 mukaisesti
toisin vaadita.
b) Hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio voi muiden kuin kaupallisessa ilmakuljetuksessa
käytettävien ilma-alusten osalta kehittää ”perustason” ja/tai ”yleistason” huolto-ohjelmia, jotta voitaisiin myön
tää ensimmäinen hyväksyntä ja/tai laajentaa sitä ilman tämän liitteen (osa M) lisäyksessä I tarkoitettuja
sopimuksia. Nämä ”perustason” ja/tai ”yleistason” huolto-ohjelmat eivät sulje pois tarvetta vahvistaa kohdan
M.A.302 mukaisesti ilma-aluksen asianmukainen huolto-ohjelma hyvissä ajoin ennen kohdassa M.A.711
tarkoitettujen oikeuksien käyttöä.”
26) Korvataan kohta M.A.711 seuraavasti:
”M.A.711 Organisaation oikeudet
a) Tämän liitteen (osa M) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytyllä jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorga
nisaatiolla on lupa
1. huolehtia muiden kuin kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettävien ilma-alusten jatkuvasta lentokelpoisuudesta
toimilupansa mukaisesti
2. huolehtia kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävien ilma-alusten jatkuvasta lentokelpoisuudesta, jos sekä
sen toimiluvassa että lentotoimintaluvassa on tätä koskeva merkintä
3. sopia rajoitettujen jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyvien tehtävien suorittamisesta alihankkijaorganisaation
kanssa, joka toimii sen laatujärjestelmän alaisena ja mainitaan sen toimiluvassa olevassa luettelossa
4. jatkaa toimivaltaisen viranomaisen tai jonkun muun tämän liitteen (osa M) osaston A luvun G mukaisesti
hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation myöntämän lentokelpoisuuden tarkastamista
koskevan todistuksen voimassaoloa kohdassa M.A.901(f) määritellyin edellytyksin.
b) Hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio, joka on rekisteröity jossakin jäsenvaltiossa, voi
daan lisäksi hyväksyä toteuttamaan kohdassa M.A.710 tarkoitettuja lentokelpoisuustarkastuksia sekä
1. antamaan todistuksen tällaisesta lentokelpoisuuden tarkastamisesta ja jatkamaan todistuksen voimassaoloa
kohdassa M.A.901(c)2 tai M.A.901(e)2 määritellyin edellytyksin ja
2. antamaan suosituksia lentokelpoisuuden tarkastamisesta rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomai
selle.”
27) Korvataan kohdan M.A.712 kohta (f) seuraavasti:
”f) Kun on kyse pienistä organisaatioista, jotka eivät huolehdi kaupallisiin ilmakuljetuksiin käytettävien ilmaalusten jatkuvasta lentokelpoisuudesta, laatujärjestelmä voidaan korvata säännöllisillä organisaatiotutkimuksilla,
jos toimivaltainen viranomainen hyväksyy tämän, paitsi jos organisaatio myöntää todistuksia lentokelpoisuu
den tarkastamisesta ilma-aluksille, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 2 730 kg ja jotka eivät ole
ilmapalloja. Jos laatujärjestelmää ei ole, organisaatio ei saa tehdä muiden osapuolten kanssa sopimuksia
jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta.”
28) Korvataan kohdan M.A.714 kohta (b) seuraavasti:
”b) Jos jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolla on kohdassa M.A.711(b) mainittu oikeus, sen on säi
lytettävä jäljennös jokaisesta lentokelpoisuuden tarkastamisesta annetusta todistuksesta ja lentokelpoisuutta
koskevasta suosituksesta tai niiden voimassaolon mahdollisesta jatkamisesta sekä kaikista niiden perusteena
olevista asiakirjoista. Organisaation on lisäksi säilytettävä jäljennös jokaisesta lentokelpoisuuden tarkastami
sesta annetusta todistuksesta, jonka voimassaoloa se on jatkanut kohdassa M.A.711(a)4 tarkoitetun oikeuden
nojalla.”
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29) Korvataan kohta M.A.801 seuraavasti:
”M.A.801 Ilma-aluksen huoltotodiste
a) Ellei ilma-alusta ole luovuttanut käyttöön liitteen II (osa 145) mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio,
huoltotodiste annetaan tämän luvun mukaisesti.
b) Ilma-alusta ei saa luovuttaa käyttöön ennen kuin jokin seuraavista on antanut huoltotodisteen huollon
päätyttyä ja todennut, että kaikki vaaditut huoltotoimet on suoritettu asianmukaisesti:
1. asianmukainen valtuutettu huoltohenkilöstö tämän liitteen (osa M) osaston A luvun F mukaisesti hyväk
sytyn huolto-organisaation nimissä tai
2. liitteen III (osa 66) vaatimusten mukainen valtuutettu huoltohenkilöstö, lukuun ottamatta tämän liitteen
lisäyksessä VII lueteltuja vaativia huoltotoimia, joihin sovelletaan 1 alakohtaa, tai
3. kohdan M.A.803 mukainen lentäjänä toimiva omistaja.
c) Kohdan M.A.801(b)2 määräyksistä poiketen muiden kuin kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävien ELA1ilma-alusten osalta lisäyksessä VII luetelluista vaativista huoltotöistä voi antaa huoltotodisteen kohdassa
M.A.801(b)2 tarkoitettu valtuutettu huoltohenkilöstö.
d) Kohdan M.A.801(b) määräyksistä poiketen odottamattomissa tilanteissa, joissa ilma-alus on joutunut vian
vuoksi jäämään paikkaan, jossa ei ole tämän liitteen tai liitteen II (osa 145) mukaisesti hyväksyttyä huoltoorganisaatiota tai asianmukaista valtuutettua huoltohenkilöstöä, omistaja voi valtuuttaa henkilön, jolla on
vähintään kolmen vuoden asianmukainen kokemus huoltotöistä ja riittävä pätevyys, toteuttamaan huoltotyöt
tämän liitteen luvussa D määriteltyjen huolto-ohjeiden mukaisesti ja antamaan ilma-alukselle huoltotodisteen.
Tällaisessa tapauksessa omistajan on
1. hankittava ja säilytettävä ilma-aluksen huoltokirjanpidossa yksityiskohtaiset tiedot kaikista tehdyistä töistä
ja huoltotodisteen antaneen henkilön pätevyydestä ja
2. varmistettava, että kohdassa M.A.801(b) tarkoitettu asianmukaisesti valtuutettu henkilö tai tämän liitteen
(osa M) osaston A luvun F tai liitteen II (osa 145) mukaisesti hyväksytty organisaatio tarkastaa tällaisen
huollon ja antaa siitä huoltotodisteen heti kun mahdollista ja joka tapauksessa enintään seitsemän päivän
kuluessa, ja
3. ilmoitettava seitsemän päivän kuluessa tällaisen valtuutuksen myöntämisestä ilma-aluksen jatkuvan lento
kelpoisuuden hallinnasta vastaavalle organisaatiolle, jos sen kanssa on tehty sopimus kohdan M.A.201(e)
mukaisesti, tai toimivaltaiselle viranomaiselle, jos tällaista sopimusta ei ole tehty.
e) Kun on kyse kohdan M.A.801(b)2 tai kohdan M.A.801(c) mukaisesta huoltotodisteen antamisesta, valtuutettua
huoltohenkilöstöä voi avustaa huoltotyössä yksi tai useampi henkilö sen suorassa ja jatkuvassa valvonnassa.
f)

Huoltotodisteeseen on merkittävä vähintään
1. huollon toteutusta koskevat perustiedot ja
2. huollon valmistumispäivämäärä ja
3. huoltotodisteen antavan organisaation ja/tai henkilön tunnistetiedot, mukaan luettuina
i) tämän liitteen (osa M) osaston A luvun F mukaisesti hyväksytyn huolto-organisaation toimiluvan
numero ja huoltotodisteen antaneen valtuutetun huoltohenkilöstön jäsenen hyväksyntänumero tai
ii) kun on kyse kohdan M.A.801(b)2 tai M.A.801(c) mukaisesta huoltotodisteesta, huoltotodisteen antavan
valtuutetun huoltohenkilöstön tunnistetiedot ja tarvittaessa lupakirjanumero;
4. mahdolliset lentokelpoisuus- tai käyttörajoitukset.
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g) Kohdan (b) määräyksistä poiketen ja kohdan (h) määräyksistä riippumatta, jos vaadittua huoltoa ei voida
suorittaa loppuun, huoltotodiste voidaan antaa ilma-alusta koskevien hyväksyttyjen rajoitusten mukaisesti.
Maininta tästä sekä mahdollisesti sovellettavista lentokelpoisuus- tai käyttörajoituksista on sisällytettävä osana
kohdassa (f)4 vaadittavia tietoja ilma-aluksen huoltotodisteeseen ennen sen antamista.
h) Huoltotodistetta ei saa antaa, jos todetaan jokin poikkeama, joka vaarantaa lentoturvallisuuden.”
30) Korvataan kohta M.A.802 seuraavasti:
”M.A.802 Osien huoltotodiste
a) Huoltotodiste on annettava ilma-aluksen jokaisen osan kohdan M.A.502 mukaisen huollon päättyessä.
b) Osan huoltotodiste annetaan nimellä ’EASA 1 -lomake’ tunnetulla huolto- ja valmistustodistuksella, paitsi
silloin, kun tällainen ilma-aluksen osien huolto on tehty kohdan M.A.502(b) tai M.A.502(d) mukaisesti, jolloin
huollossa noudatetaan kohdan M.A.801 mukaisia huoltotodistemenettelyjä.”
31) Korvataan kohta M.A.803 seuraavasti:
”M.A.803 Lentäjänä toimivan omistajan valtuudet
a) Lentäjänä toimivaksi omistajaksi luokitellaan henkilö,
1. jolla on jäsenvaltion myöntämä tai hyväksymä voimassa oleva lentolupakirja (tai vastaava asiakirja) tyyppija luokkakelpuutuksineen ja
2. joka omistaa ilma-aluksen joko yksin tai yhteisomistajana; omistajan on oltava:
i) yksi rekisteröintilomakkeessa mainituista luonnollisista henkilöistä tai
ii) jäsen voittoa tavoittelemattomassa harrastustoiminnan alan oikeushenkilössä, jos oikeushenkilö on
määritelty rekisteröintiasiakirjassa omistajaksi tai lentotoiminnan harjoittajaksi, kyseinen jäsen on suo
raan osallisena oikeushenkilön päätöksentekomenettelyssä ja oikeushenkilö on nimennyt hänet suorit
tamaan huoltoa lentäjänä toimivana omistajana.
b) Kun kyse on yksityisestä moottoroidusta ilma-aluksesta, jonka suunnittelu on yksinkertainen ja suurin sallittu
lentoonlähtömassa enintään 2 730 kg, purjelentokoneesta, moottoripurjelentokoneesta tai ilmapallosta, lentä
jänä toimiva omistaja saa antaa huoltotodisteen, kun lentäjänä toimivan omistajan tekemä, lisäyksessä VIII
määritelty rajoitettu huolto on tehty.
c) Lentäjänä toimivan omistajan tekemä rajoitettu huolto on määriteltävä kohdassa M.A.302 tarkoitetussa
huolto-ohjelmassa.
d) Huoltotodiste on kirjattava matkapäiväkirjoihin, ja sen on sisällettävä perustiedot suoritetusta huollosta,
käytetyt huoltotiedot, huollon valmistumispäivämäärä sekä todistuksen antavan lentäjänä toimivan omistajan
tunnistetiedot, allekirjoitus ja lupakirjan numero.”
32) Korvataan kohta M.A.901 seuraavasti:
”M.A.901 Ilma-aluksen lentokelpoisuustarkastus
Ilma-aluksen lentokelpoisuustodistuksen voimassaolon varmistamiseksi on järjestettävä säännöllisesti ilma-aluksen
ja sen jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyvien tallenteiden lentokelpoisuustarkastuksia.
a) Todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta annetaan hyväksyttävän lentokelpoisuustarkastuksen jälkeen lisäyk
sen III (EASA 15a- tai 15b -lomake) mukaisesti. Todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta on voimassa
vuoden.
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b) Valvotussa ympäristössä oleva ilma-alus on ilma-alus, i) jonka jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta on
vastannut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajan sama tämän liitteen (osa M) osaston A luvun G mukaisesti
hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio ja ii) jota ovat huoltaneet viimeksi kuluneiden 12
kuukauden ajan tämän liitteen (osa M) osaston A luvun F tai liitteen II (osa 145) mukaisesti hyväksytyt huoltoorganisaatiot. Mukaan luetaan kohdassa M.A.803(b) tarkoitettu huolto, joka suoritetaan ja jota seuraava huol
totodiste annetaan kohdan M.A.801(b)2 tai M.A.801(b)3 mukaisesti.
c) Kaikkien valvotussa ympäristössä olevien, kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävien ilma-alusten sekä ilmaalusten, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 2 730 kg, lukuun ottamatta ilmapalloja, osalta kohdassa
(b) tarkoitettu ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta vastaava organisaatio voi, asianmukaisen
hyväksynnän saatuaan ja kohdan (k) määräyksiä noudattaen
1. antaa todistuksen lentokelpoisuuden tarkastamisesta kohdan M.A.710 mukaisesti, ja
2. jatkaa lentokelpoisuuden tarkastamisesta antamansa todistuksen voimassaoloa kahdesti vuodeksi kerrallaan,
kun ilma-alus on pysynyt valvotussa ympäristössä.
d) Kaikkien sellaisten kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävien ilma-alusten sekä ilma-alusten, joiden suurin
sallittu lentoonlähtömassa on yli 2 730 kg, lukuun ottamatta ilmapalloja, jotka i) eivät ole valvotussa ympä
ristössä tai ii) joiden jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta vastaavalla jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaor
ganisaatiolla ei ole oikeutta suorittaa lentokelpoisuustarkastusta, osalta todistuksen lentokelpoisuuden tarkasta
misesta antaa toimivaltainen viranomainen tehtyään hyväksyttävän arvioinnin, joka perustuu tämän liitteen
(osa M) osaston A luvun G määräyksiä noudattaen asianmukaisesti hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden
hallintaorganisaation suositukseen, jonka omistaja tai lentotoiminnan harjoittaja on liittänyt hakemukseen.
Tämän suosituksen on perustuttava kohdan M.A.710 mukaisesti suoritettuun lentokelpoisuustarkastukseen.
e) Muiden kuin kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävien ilma-alusten, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa
on enintään 2 730 kg, sekä ilmapallojen osalta mikä tahansa omistajan tai lentotoiminnan harjoittajan ni
meämä ja tämän liitteen (osa M) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden
hallintaorganisaatio voi, asianmukaisen hyväksynnän saatuaan ja kohdan (k) määräyksiä noudattaen
1. antaa todistuksen lentokelpoisuuden tarkastamisesta kohdan M.A.710 mukaisesti, ja
2. jatkaa lentokelpoisuuden tarkastamisesta antamansa todistuksen voimassaoloa kahdesti vuodeksi kerrallaan,
kun ilma-alus on pysynyt sen hallinnassa valvotussa ympäristössä.
f) Kohtien M.A.901(c)2 ja M.A.901(e)2 määräyksistä poiketen kohdassa (b) tarkoitettu ilma-aluksen jatkuvan
lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio voi jatkaa toimivaltaisen viranomaisen tai jonkin toisen tämän liitteen
(osa M) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytyn jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation antaman
lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaoloa kahdesti vuodeksi kerrallaan, jos ilma-alus on valvotussa
ympäristössä ja kohdan (k) määräyksiä noudatetaan.
g) Kohtien M.A.901(e) ja M.A.901(i)2 määräyksistä poiketen, jos kyse on ELA1-luokan ilma-aluksesta, jota ei
käytetä kaupallisissa ilmakuljetuksissa ja johon ei sovelleta kohtaa M.A.201(i), myös toimivaltainen viranomai
nen voi antaa todistuksen lentokelpoisuuden tarkastamisesta tehtyään hyväksyttävän arvioinnin, joka perustuu
toimivaltaisen viranomaisen muodollisesti hyväksymän ja osan 66 ja kohdan M.A.707(a)2(a) vaatimukset
täyttävän valtuutetun huoltohenkilöstön suositukseen, jonka omistaja tai lentotoiminnan harjoittaja on liittänyt
hakemukseen. Tämän suosituksen on perustuttava kohdan M.A.710 mukaisesti suoritettuun lentokelpoisuus
tarkastukseen, ja sen saa antaa enintään kahdeksi peräkkäiseksi vuodeksi.
h) Tilanteessa, jossa lentoturvallisuus on mahdollisesti uhattuna, toimivaltaisen viranomaisen on itse tehtävä
lentokelpoisuustarkastus ja annettava siitä todistus.
i) Sen lisäksi, mitä kohdassa (h) määrätään, toimivaltainen viranomainen voi tehdä lentokelpoisuustarkastuksen
itse ja antaa siitä todistuksen seuraavissa tapauksissa:
1. muiden kuin kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävien ilma-alusten osalta silloin, kun ilma-aluksen lento
kelpoisuudesta huolehtii tämän liitteen (osa M) osaston A luvun G mukaisesti hyväksytty jatkuvan lento
kelpoisuuden hallintaorganisaatio, joka sijaitsee kolmannessa maassa;
2. ilmapallojen ja kaikkien muiden sellaisten ilma-alusten osalta, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on
enintään 2 730 kg, omistajan pyynnöstä.
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j) Kun toimivaltainen viranomainen tekee itse lentokelpoisuustarkastuksen ja/tai antaa siitä todistuksen, omistajan
tai lentotoiminnan harjoittajan on järjestettävä toimivaltaista viranomaista varten
1. toimivaltaisen viranomaiset vaatimat asiakirjat ja
2. sopiva, sijainniltaan tarkoituksenmukainen majoitus viranomaisen henkilöstölle ja
3. tarvittaessa liitteen III (osa 66) vaatimukset tai liitteen II (osa 145) kohtien 145A.30(j)(1) ja (2) vastaavat
henkilöstövaatimukset täyttävää asianmukaisesti koulutettua apuhenkilöstöä.
k) Lentokelpoisuuden tarkastustodistusta ei saa antaa tai sen voimassaoloa jatkaa, jos on olemassa syitä tai
todisteita, joiden perusteella voidaan epäillä ilma-aluksen olevan lentokelvoton.”
33) Korvataan kohdan M.A.904 kohdat (a) ja (b) seuraavasti:
”a) Tuodessaan ilma-alusta kolmannesta maasta jonkin jäsenvaltion rekisteriin hakijan on
1. haettava rekisteröintijäsenvaltiolta uutta lentokelpoisuustodistusta asetuksen (EY) N:o 1702/2003 liitteen
(osa 21) mukaisesti ja
2. teetettävä muille kuin uusille ilma-aluksille kohdan M.A.901 mukaisesti lentokelpoisuustarkastus, joka
ilma-aluksen on läpäistävä, ja
3. teetettävä kaikki kohdan M.A.302 mukaisessa hyväksytyssä huolto-ohjelmassa vaaditut huoltotoimet.
b) Kun jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio toteaa ilma-aluksen vastaavan asiaankuuluvia vaatimuk
sia, sen on toimitettava tarvittaessa rekisteröintivaltiolle dokumentoitu suositus lentokelpoisuuden tarkasta
mista koskevan todistuksen antamista varten.”
34) Muutetaan kohta M.B.301 seuraavasti:
i) Korvataan kohdassa (b) ilmaisu ”M.A.302(e)” ilmaisulla ”M.A.302(c)”.
ii) Korvataan kohdassa (d) ilmaisu ”M.A.302(c) ja (d)” ilmaisulla ”M.A.302(d), (e) ja (f)”.
35) Korvataan kohdassa M.B.302 ilmaisu ”10 artiklan 3 kohdan” ilmaisulla ”14 artiklan 4 kohdan”.
36) Korvataan kohdan M.B.303 kohta (a) seuraavasti:
”a) Toimivaltaisen viranomaisen on kehitettävä tarkastusohjelma, jonka avulla voidaan valvoa kyseisen jäsenval
tion rekisterissä olevan lentokaluston lentokelpoisuustilannetta.”
37) Lisätään kohtaan M.B.303 kohta (i) seuraavasti:
”i) Täytäntöönpanon valvontaa helpottaakseen toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja kohdan (h)
mukaisesti havaituista puutteista.”
38) Korvataan kohta M.B.606 seuraavasti:
”M.B.606 Muutokset
a) Toimivaltainen viranomainen käsittelee organisaatioon tehtävät muutokset, joista on ilmoitettu kohdan
M.A.617 mukaisesti, ensimmäisen hyväksynnän soveltuvien kohtien mukaisesti.
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b) Toimivaltainen viranomainen voi määritellä ehdot, joiden mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio voi toi
mia tällaisia muutoksia tehtäessä, ellei se katso, että toimilupa olisi muutosten luonteen tai laajuuden vuoksi
peruutettava väliaikaisesti.
c) Huolto-organisaation käsikirjaan tehtävät muutokset:
1. Jos muutokset hyväksytään suoraan kohdan M.A.604(b) mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on var
mistettava, että käsikirjassa määritellyt menettelyt ovat tämän liitteen (osa M) mukaisia, ennen kuin hy
väksytylle organisaatiolle ilmoitetaan hyväksynnästä virallisesti.
2. Jos muutoksia hyväksyttäessä käytetään kohdan M.A.604(c) mukaista epäsuoraa hyväksyntämenettelyä,
toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, i) että muutokset säilyvät pieninä ja ii) että se voi riittävällä
tavalla valvoa muutosten hyväksymistä varmistaakseen niiden tämän liitteen (osa M) vaatimusten mukai
suuden.”
39) Korvataan kohta M.B.706 seuraavasti:
”M.B.706 Muutokset
a) Toimivaltainen viranomainen käsittelee organisaatioon tehtävät muutokset, joista on ilmoitettu kohdan
M.A.713 mukaisesti, ensimmäisen hyväksynnän soveltuvien kohtien mukaisesti.
b) Toimivaltainen viranomainen voi määritellä ehdot, joiden mukaisesti hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden
hallintaorganisaatio voi toimia tällaisia muutoksia tehtäessä, ellei se katso, että toimilupa olisi muutosten
luonteen tai laajuuden vuoksi peruutettava väliaikaisesti.
c) Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan käsikirjaan tehtävät muutokset:
1. Jos muutokset hyväksytään suoraan kohdan M.A.704(b) mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen on var
mistettava, että käsikirjassa määritellyt menettelyt ovat tämän liitteen (osa M) mukaisia, ennen kuin hy
väksytylle organisaatiolle ilmoitetaan hyväksynnästä virallisesti.
2. Jos muutoksia hyväksyttäessä käytetään kohdan M.A.704(c) mukaista epäsuoraa hyväksyntämenettelyä,
toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, i) että muutokset säilyvät pieninä ja ii) että se voi riittävällä
tavalla valvoa muutosten hyväksymistä varmistaakseen niiden tämän liitteen (osa M) vaatimusten mukai
suuden.”
40) Korvataan kohdassa M.B.901 ilmaisu ”kohdan M.A.902(d)” ilmaisulla ”kohdan M.A.901”.
41) Korvataan kohta M.B.902 seuraavasti:
”M.B.902 Toimivaltaisen viranomaisen suorittama lentokelpoisuustarkastus
a) Kun toimivaltainen viranomainen suorittaa lentokelpoisuustarkastuksen ja antaa todistuksen lentokelpoisuu
den tarkastamisesta (EASA 15a -lomake, lisäys III), sen on suoritettava lentokelpoisuustarkastus kohdan
M.A.710 mukaisesti.
b) Jotta lentokelpoisuustarkastus voidaan tehdä, toimivaltaisella viranomaisella on oltava asianmukaista lento
kelpoisuustarkastuksia tekevää henkilökuntaa.
1. Kaikkien kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävien ilma-alusten sekä ilma-alusten, joiden suurin sallittu
lentoonlähtömassa on yli 2 730 kg, lukuun ottamatta ilmapalloja, osalta henkilöstöllä on oltava
a. vähintään viiden vuoden kokemus jatkuvan lentokelpoisuuden alalta ja
b. liitteen III (osa 66) mukainen asianmukainen lupakirja tai ilma-aluksen luokkaa vastaava kansallisesti
tunnustettu huoltohenkilöstön pätevyys (kun liitteessä III (osa 66) viitataan kansallisiin sääntöihin)
taikka ilmailualan tutkinto tai vastaava koulutus ja
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c. muodollinen ilmailuhuollon koulutus ja
d. toimi asianmukaisissa tehtävissä.
Edellä olevien kohtien a–d määräyksistä riippumatta kohdassa M.B.902(b)1b esitetty vaatimus voidaan
korvata viiden vuoden kokemuksella jatkuvan lentokelpoisuuden alalta kohdassa M.B.902(b)1a jo vaaditun
kokemuksen lisäksi.
2. Muiden kuin kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävien ilma-alusten, joiden suurin sallittu lentoonlähtö
massa on enintään 2 730 kg, sekä ilmapallojen osalta henkilöstöllä on oltava
a. vähintään kolmen vuoden kokemus jatkuvan lentokelpoisuuden alalta ja
b. liitteen III (osa 66) mukainen asianmukainen lupakirja tai ilma-aluksen luokkaa vastaava kansallisesti
tunnustettu huoltohenkilöstön pätevyys (kun liitteessä III (osa 66) viitataan kansallisiin sääntöihin)
taikka ilmailualan tutkinto tai vastaava koulutus ja
c. asianmukainen ilmailuhuollon koulutus ja
d. toimi asianmukaisissa tehtävissä.
Edellä olevien kohtien a–d määräyksistä riippumatta kohdassa M.B.902(b)2b esitetty vaatimus voidaan
korvata neljän vuoden kokemuksella jatkuvan lentokelpoisuuden alalta kohdassa M.B.902(b)2a jo vaaditun
kokemuksen lisäksi.
c) Toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä tiedot kaikesta lentokelpoisuustarkastuksia tekevästä henkilöstöstä;
näiden tietojen on sisällettävä yksityiskohtaiset tiedot henkilöstön pätevyydestä ja niitä on säilytettävä yhdessä
jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan kokemukseen ja koulutukseen liittyvistä olennaisista tiedoista tehdyn
yhteenvedon kanssa.
d) Lentokelpoisuustarkastuksia tehdessään toimivaltaisen viranomaisen on saatava käyttöönsä kohdissa M.A.305,
M.A.306 ja M.A.401 määritellyt sovellettavat tiedot.
e) Lentokelpoisuustarkastuksia tekevän henkilöstön on annettava EASA 15a -lomake hyväksyttävästi suoritetun
lentokelpoisuustarkastuksen jälkeen.”
42) Korvataan lisäyksen I ”Jatkuvaa lentokelpoisuutta koskeva sopimus” kohdat 5.1 ja 5.2 seuraavasti:
”5.1. Hyväksytyn organisaation velvoitteet:
1. kyseisen ilma-alustyypin on sisällyttävä organisaation toimilupaan;
2. organisaation on noudatettava ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämiseen liittyviä seuraavia
ehtoja:
a) laatia ilma-aluksen huolto-ohjelma, johon kuuluu aiemmin mahdollisesti laadittu luotettavuusohjelma
b) ilmoittaa (huolto-ohjelmassa) huoltotyöt, jotka lentäjänä toimiva omistaja saa suorittaa kohdan
M.A.803(c) mukaisesti
c) järjestää ilma-aluksen huolto-ohjelman hyväksyntä
d) kun huolto-ohjelma on hyväksytty, toimittaa siitä jäljennös omistajalle
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e) huolehtia siirtymätarkastuksen tekemisestä ilma-aluksen aiemmasta huolto-ohjelmasta uuteen siirryt
täessä
f) järjestää kaikki huolto jonkin hyväksytyn huolto-organisaation tehtäväksi
g) huolehtia kaikkien sovellettavien lentokelpoisuusmääräysten soveltamisesta
h) huolehtia siitä, että hyväksytty huolto-organisaatio korjaa kaikki määräaikaishuollon ja lentokelpoi
suustarkastusten aikana havaitut tai omistajan ilmoittamat viat ja puutteet
i) koordinoida määräaikaishuoltoa, lentokelpoisuusmääräysten soveltamista, käyttöiältään rajoitettujen
osien uusimista ja osien tarkastusvaatimuksia
j) tiedottaa omistajalle aina, kun ilma-alus on tuotava hyväksytyn huolto-organisaation tarkastettavaksi
k) huolehtia kaikista teknisistä tallenteista
l) arkistoida kaikki tekniset tallenteet;
3. järjestää kaikkien ilma-alukseen asetuksen (EY) N:o 1702/2003 liitteen (osa 21) mukaisesti tehtävien
muutosten hyväksyntä ennen niiden toteuttamista;
4. järjestää kaikkien ilma-alukseen asetuksen (EY) N:o 1702/2003 liitteen (osa 21) mukaisesti tehtävien
korjausten hyväksyntä ennen korjausten tekemistä;
5. ilmoittaa rekisteröintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle aina, kun omistaja ei ole esittänyt ilma-alusta
hyväksytylle huolto-organisaatiolle hyväksytyn organisaation pyynnön mukaisesti;
6. ilmoittaa rekisteröintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle aina, kun tätä sopimusta ei ole noudatettu;
7. tehdä tarvittaessa ilma-aluksen lentokelpoisuustarkastus ja laatia todistus lentokelpoisuuden tarkastami
sesta tai suositus rekisteröintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle;
8. toimittaa 10 vuorokauden kuluessa jäljennökset kaikista myönnetyistä ja jatketuista lentokelpoisuuden
tarkastustodistuksista rekisteröintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle;
9. tehdä kaikki sovellettavissa määräyksissä vaaditut poikkeamailmoitukset;
10. ilmoittaa rekisteröintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, kun jompikumpi osapuolista irtisanoo tämän
sopimuksen.
5.2. Omistajan velvoitteet:
1. omata yleiskäsitys hyväksytystä huolto-ohjelmasta;
2. omata yleiskäsitys tästä liitteestä (osa M);
3. esittää ilma-alus hyväksytyn organisaation kanssa sovitulle hyväksytylle huolto-organisaatiolle hyväksytyn
organisaation pyynnöstä sen määräämänä aikana;
4. olla tekemättä muutoksia ilma-alukseen kysymättä ensin neuvoa hyväksytyltä organisaatiolta;
5. ilmoittaa hyväksytylle organisaatiolle kaikista huoltotöistä, jotka on poikkeuksellisesti toteutettu hyväk
sytyn organisaation tietämättä ja ilman sen valvontaa;
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6. raportoida hyväksytylle organisaatiolle kaikista toiminnan aikana havaituista vioista matkapäiväkirjan
välityksellä;
7. ilmoittaa rekisteröintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jos jompikumpi osapuolista irtisanoo tämän
sopimuksen;
8. ilmoittaa rekisteröintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja hyväksytylle organisaatiolle, jos ilma-alus
myydään;
9. tehdä kaikki sovellettavissa määräyksissä vaaditut poikkeamailmoitukset;
10. ilmoittaa hyväksytylle organisaatiolle säännöllisesti ilma-aluksen lentotunneista ja muista käyttöä koske
vista tiedoista siten kuin hyväksytyn organisaation kanssa on sovittu;
11. kirjata huoltotodiste matkapäiväkirjoihin, kuten kohdassa M.A.803(d) esitetään, suorittaessaan lentäjänä
toimivan omistajan huoltotöitä hyväksytyssä huolto-ohjelmassa määritellyn huoltotöiden luettelon ra
joissa kohdan M.A.803(c) mukaisesti;
12. viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun lentäjänä toimivan omistajan huoltotoimet on kohdan
M.A.305(a) mukaisesti suoritettu, niistä on ilmoitettava hyväksytylle jatkuvan lentokelpoisuuden hallin
taorganisaatiolle, jonka vastuulle kyseisen ilma-aluksen lentokelpoisuus kuuluu.”
43) Muutetaan lisäyksessä II oleva osasto 2 ”TODISTUKSEN TÄYTTÖOHJEET” seuraavasti:
a) Korvataan kohdassa Kenttä 13 neljännen alakohdan kahdeksas luetelmakohta seuraavasti:
”– kohdassa M.A.613 tarkoitettu osien huoltotodiste”.
b) Korvataan kohta Kenttä 19 seuraavasti:
”Kenttä 19 Asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteen I (osa M) osaston A luvun F mukaisesti hyväksyttyjen
huolto-organisaatioiden suorittamien kaikkien huoltojen osalta on rastitettava ruutu ’muu kentässä 13 mainittu
määräys’ ja huoltotodistemerkintä on tehtävä kenttään 13.
Seuraava kohdassa M.A.613 tarkoitettua huoltotodistetta koskeva maininta on sisällytettävä kenttään 13.
’Vakuuttaa, että ellei tässä kentässä toisin mainita, kentässä 12 määritellyt ja tässä kentässä kuvaillut työt on
suoritettu asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteen I (osa M) osaston A luvun F vaatimusten mukaisesti, ja näiden
töiden osalta osan katsotaan olevan valmis käyttöönluovutusta varten. TÄMÄ EI MERKITSE ASETUKSEN (EY)
N:o 2042/2003 LIITTEEN II (OSA 145) MUKAISTA LUOVUTTAMISTA.’
Todistuksen maininta ’ellei tässä kentässä toisin mainita’ liittyy seuraavaan tilanteeseen:
i) Huoltoa ei ole voitu suorittaa loppuun.
ii) Huolto poikkeaa tämän liitteen (osa M) vaatimusten mukaisesta tasosta.
iii) Huolto on suoritettu muun kuin tässä liitteessä (osa M) määritellyn vaatimuksen mukaisesti. Tällaisessa
tapauksessa kentässä 13 on ilmoitettava kyseinen kansallinen määräys.
Kentässä 13 on ilmoitettava, mikä tai mitkä näistä tapauksista ovat kyseessä.”
44) Korvataan lisäys III seuraavasti:
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”Lisäys III
Todistukset lentokelpoisuuden tarkastamisesta
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45) Korvataan lisäyksessä IV oleva 4 ja 5 kohta seuraavasti:
”4. A-luokan kelpuutus tarkoittaa sitä, että tämän liitteen (osa M) osaston A luvun F mukaisesti hyväksytty huoltoorganisaatio saa huoltaa ilma-alusta ja kaikkia sen laitteita ja osia (moottorit ja apuvoimalaitteet (APU) mukaan
luettuina) ilma-alusta koskevien huoltotietojen mukaisesti tai, jos asiasta on sovittu toimivaltaisen viranomaisen
kanssa, osia koskevien huoltotietojen mukaisesti vain silloin, kun nämä laitteet ja osat ovat asennettuina ilmaalukseen. Tällainen hyväksytty huolto-organisaatio, jolla on A-luokan kelpuutus, voi kuitenkin tilapäisesti irrottaa
laitteen tai osan huoltoa varten tämän laitteen tai osan huollon helpottamiseksi, ellei irrottamisesta aiheudu
sellaisten uusien huoltotöiden tarvetta, jotka eivät kuulu tämän kohdan soveltamisalaan. Tällöin huolto-organi
saation käsikirjassa on esitettävä tarkastusmenetelmä, jota jäsenvaltio voi pitää hyväksyttävänä. Rajoituksia
koskevassa osastossa määritellään tällaisen huollon rajat, jolloin samalla määritellään hyväksynnän laajuus.

5. B-luokan kelpuutus tarkoittaa sitä, että tämän liitteen (osa M) osaston A luvun F mukaisesti hyväksytty huoltoorganisaatio saa huoltaa asentamatonta moottoria ja/tai APUa sekä moottorin ja/tai APUn osia ja laitteita
moottorin ja/tai APUn huoltotietojen mukaisesti tai, jos asiasta on sovittu toimivaltaisen viranomaisen kanssa,
osia koskevien huoltotietojen mukaisesti vain silloin, kun nämä laitteet ja osat ovat asennettuina ilma-alukseen
ja/tai APUun. Tällainen hyväksytty huolto-organisaatio, jolla on B-luokan kelpuutus, voi kuitenkin tilapäisesti
irrottaa laitteen tai osan huoltoa varten tämän laitteen tai osan huollon helpottamiseksi, ellei irrottamisesta
aiheudu sellaisten uusien huoltotöiden tarvetta, jotka eivät kuulu tämän kohdan soveltamisalaan. Rajoituksia
koskevassa osastossa määritellään tällaisen huollon rajat, jolloin samalla määritellään hyväksynnän laajuus.
Tämän liitteen (osa M) osaston A luvun F mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio, jolla on B-luokan kelpuu
tus, saa myös huoltaa ilma-alukseen asennettua moottoria korjaamo- ja linjahuollossa, jos huolto-organisaation
käsikirjaan sisältyy tarkastusmenetelmä. Jos jäsenvaltio sallii tällaisen toiminnan, se on mainittava huolto-orga
nisaation käsikirjan työn laajuutta koskevassa kohdassa.”

46) Korvataan lisäys VI seuraavasti:
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”Lisäys VI
Liitteen I (osa M) luvussa G tarkoitettu jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation toimilupa
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47) Muutetaan lisäys VII seuraavasti:
a) Korvataan ensimmäinen virke seuraavasti: ”Vaativia huoltotöitä, joita tarkoitetaan kohdissa M.A.502(d)3,
M.A.801(b)2 ja M.A.801(c), ovat seuraavat:”
b) Lisätään kohdat 3, 4 ja 5 seuraavasti:
”3. Seuraavien mäntämoottorin huoltotöiden suorittaminen:
a) mäntämoottorin purkaminen ja kokoaminen, lukuun ottamatta i) pääsyn avaamista mäntiin/sylintereihin
tai ii) takimmaisen apulaitteiden suojapellin poistamista öljypumpun kokoonpanon tarkastamiseksi ja/tai
vaihtamiseksi ilman sisäisten hammaspyörien poistamista ja uudelleenasentamista;
b) alennusvaihteiden purkaminen ja kokoaminen;
c) liitosten hitsaaminen ja juottaminen, kun kyse ei ole asianmukaisen hyväksynnän tai luvan saaneen
hitsaajan pakoputkeen suorittamista vähäisistä hitsaustöistä/hitsauskorjauksista, jotka eivät sisällä osien
vaihtamista;
d) sellaisten laitteiden yksittäisten osien käsittely, jotka on toimitettu koepenkissä testattuina laitteina, lukuun
ottamatta huollossa tavanomaisesti uusittavien tai säädettävien laitteiden uusimista tai säätämistä.
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4. Potkurin tasapainottaminen, paitsi

a) staattisen tasapainotuksen hyväksyminen, kun sitä edellytetään huoltokäsikirjassa;

b) asennettujen potkureiden dynaaminen tasapainotus sähköisen tasapainotuslaitteen avulla, kun se sallitaan
huoltokäsikirjassa tai muissa hyväksytyissä lentokelpoisuustiedoissa.

5. Muut lisätoimet, jotka edellyttävät

a) erityisiä välineitä, koneita tai laitteita, tai

b) merkittäviä koordinointimenettelyjä tehtävien pitkäkestoisuuden ja niihin osallistuvien henkilöiden määrän
vuoksi.”

48) Korvataan lisäys VIII seuraavasti:
”Lisäys VIII
Rajoitettu lentäjänä toimivan omistajan tekemä huolto
Liitteen I (osa M) vaatimusten lisäksi lentäjänä toimivan omistajan tekemien huoltotöiden suorittaminen edellyttää
seuraavien perusperiaatteiden noudattamista:
a) Pätevyys ja vastuu
1. Lentäjänä toimiva omistaja on aina vastuussa tekemistään huoltotöistä.
2. Ennen kuin lentäjänä toimiva omistaja tekee huoltotöitä, hänen on varmistuttava pätevyydestään näihin
töihin. Lentäjänä toimivan omistajan vastuulla on tutustua ilma-aluksensa vakiohuoltotoimiin ja huolto-oh
jelmaan. Jos lentäjänä toimiva omistaja ei ole pätevä tekemään suoritettavaa huoltotehtävää, hän ei saa antaa
siitä huoltotodistetta.
3. Lentäjänä toimiva omistaja (tai hänen kanssaan sopimuksen tehnyt tämän liitteen osaston A luvussa G
tarkoitettu jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio) on vastuussa lentäjänä toimivan omistajan tehtä
vien määrittelystä huolto-ohjelmassa näiden perusperiaatteiden mukaisesti sekä sen varmistamisesta, että
asiakirja pidetään ajan tasalla.
4. Huolto-ohjelma on hyväksyttävä kohdan M.A.302 mukaisesti.
b) Tehtävät
Lentäjänä toimiva omistaja voi toteuttaa yksinkertaisia silmämääräisiä tarkastuksia tai toimia tarkastaakseen
rungon, moottoreiden, järjestelmien ja osien yleisen kunnon, näkyvät vauriot ja normaalin toiminnan.
Lentäjänä toimiva omistaja ei saa suorittaa huoltotoimia, jotka
1. liittyvät keskeisesti turvallisuuteen, minkä vuoksi niiden virheellinen suorittaminen vaikuttaa ratkaisevasti ilmaaluksen lentokelpoisuuteen, tai jotka ovat kohdassa M.A.402(a) tarkoitettuja lentoturvallisuuden kannalta
kriittisiä huoltotoimia, ja/tai
2. edellyttävät keskeisten osien tai kokoonpanojen irrottamista ja/tai
3. toteutetaan lentokelpoisuusmääräysten tai lentokelpoisuusrajoitusten perusteella, ellei niitä ole nimenomaisesti
sallittu lentokelpoisuusmääräyksissä tai lentokelpoisuusrajoituksissa, ja/tai
4. edellyttävät erikoistyökalujen tai kalibroitujen työkalujen käyttöä (lukuun ottamatta momenttiavainta ja puris
tustyökalua) ja/tai
5. edellyttävät testilaitteiden käyttöä tai erikoistestausta (esim. NDT-kokeita, järjestelmätestausta tai avioniikka
laitteiden toimivuuden tarkastamista) ja/tai
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6. koostuvat erityistarkastuksista, jotka eivät ole määräaikaisia, (esim. kovan laskun jälkeinen tarkastus) ja /tai
7. vaikuttavat keskeisesti IFR-lentotoimintaan ja/tai
8. luetellaan lisäyksessä VII taikka ovat kohdan M.A.502 mukaista osien huoltoa.
Edellä lueteltuja edellytyksiä 1–8 ei saa korvata vähemmän rajoittavilla ohjeilla, jotka on annettu kohdan
’M.A.302(d) Huolto-ohjelma’ mukaisesti.
Kaikki lentokäsikirjassa kuvatut tehtävät, joilla valmistellaan ilma-alusta lentoon (esimerkki: purjelentokoneen
siipien kokoaminen tai lentoa edeltävä tarkastus) luokitellaan lentäjän tehtäviksi eikä lentäjänä toimivan omistajan
tekemiksi huoltotehtäviksi, minkä vuoksi ne eivät edellytä huoltotodistetta.
c) Huollon suorittaminen – lentäjänä toimivan omistajan tehtävät ja huoltokirjanpito
Kohdassa M.A.401 tarkoitettujen huoltotietojen on oltava aina saatavilla lentäjänä toimivan omistajan tekemien
huoltotöiden aikana ja niitä on noudatettava. Lentäjänä toimivan omistajan tekemien huoltotöiden yksityiskoh
taiset tiedot on sisällytettävä huoltotodisteeseen kohdan M.A.803(d) mukaisesti.
Viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun lentäjänä toimivan omistajan huoltotoimet on kohdan M.A.305(a)
mukaisesti suoritettu, niistä on ilmoitettava hyväksytylle jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle, jonka
vastuulle kyseisen ilma-aluksen lentokelpoisuus mahdollisesti kuuluu.”
2. Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liite II (osa 145) seuraavasti:
1)

Korvataan kohdan 145.A.50 kohta (a) seuraavasti:
”a) Asianmukaisesti valtuutettujen huoltotodisteen antajien on annettava huoltotodiste organisaation puolesta
heidän varmistuttuaan siitä, että kaikki organisaation suorittamat vaaditut huoltotoimenpiteet on tehty koh
dan 145.A.70 mukaisin menetelmin, ottaen huomioon kohdassa 145.A.45 tarkoitettujen huoltotietojen
saatavuuden ja käytön, ja että ilma-aluksessa tai sen osassa ei ole puutteita, joiden tiedetään vaarantavan
lentoturvallisuuden.”

49) Korvataan lisäyksen II ”Organisaatioiden hyväksyntäluokat ja kelpuutusjärjestelmä” 4 ja 5 kohta seuraavasti:
”4. A-luokan kelpuutus tarkoittaa sitä, että liitteen II (osa 145) mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio saa
huoltaa ilma-alusta ja kaikkia sen laitteita ja osia (moottorit ja apuvoimalaitteet (APU) mukaan luettuina) ilmaalusta koskevien huoltotietojen mukaisesti tai, jos asiasta on sovittu toimivaltaisen viranomaisen kanssa, osia
koskevien huoltotietojen mukaisesti vain silloin, kun nämä laitteet ja osat ovat asennettuina ilma-alukseen.
Liitteen II (osa 145) mukaisesti hyväksytty organisaatio, jolla on A-luokan kelpuutus, voi kuitenkin tilapäisesti
irrottaa laitteen tai osan huoltoa varten tämän laitteen tai osan huollon helpottamiseksi, ellei irrottamisesta
aiheudu sellaisten uusien huoltotöiden tarvetta, jotka eivät kuulu tämän kohdan soveltamisalaan. Tällöin
huolto-organisaation käsikirjassa on esitettävä tarkastusmenetelmä, jota jäsenvaltio voi pitää hyväksyttävänä.
Rajoituksia koskevassa osastossa määritellään tällaisen huollon rajat, jolloin samalla määritellään hyväksynnän
laajuus.
5. B-luokan kelpuutus tarkoittaa sitä, että osan 145 mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio saa huoltaa
asentamatonta moottoria ja/tai APUa sekä moottorin ja/tai APUn osia ja laitteita moottorin ja/tai APUn
huoltotietojen mukaisesti tai, jos asiasta on sovittu toimivaltaisen viranomaisen kanssa, osia koskevien huol
totietojen mukaisesti vain silloin, kun nämä laitteet ja osat ovat asennettuina ilma-alukseen ja/tai APUun.
Tällainen liitteen II (osa 145) mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio, jolla on B-luokan kelpuutus, voi
kuitenkin tilapäisesti irrottaa laitteen tai osan huoltoa varten tämän laitteen tai osan huollon helpottamiseksi,
ellei irrottamisesta aiheudu sellaisten uusien huoltotöiden tarvetta, jotka eivät kuulu tämän kohdan sovelta
misalaan. Rajoituksia koskevassa osastossa määritellään tällaisen huollon rajat, jolloin samalla määritellään
hyväksynnän laajuus. Liitteen II (osa 145) mukaisesti hyväksytty huolto-organisaatio, jolla on B-luokan kel
puutus, saa myös huoltaa ilma-alukseen asennettua moottoria korjaamo- ja linjahuollossa, jos huolto-organi
saation käsikirjaan sisältyy tarkastusmenetelmä. Jos jäsenvaltio sallii tällaisen toiminnan, se on mainittava
huolto-organisaation käsikirjan työn laajuutta koskevassa kohdassa.”
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1057/2008,
annettu 27 päivänä lokakuuta 2008,
asetuksen (EY) N:o 1702/2003 liitteessä olevan lentokelpoisuuden tarkastustodistusta (EASA 15a
-lomake) koskevan lisäyksen II muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1702/2003 (4) liitteessä olevassa lisäyksessä II vahvistettu
todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta olisi korvat
tava asetukseen (EY) N:o 2042/2003 tehtyjen muutosten
huomioon ottamiseksi.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä
ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neu
voston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002
ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta
2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 216/2008 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organi
saatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä 20 päivänä
marraskuuta 2003 annettua komission asetusta (EY)
N:o 2042/2003 (2) on muutettu asetuksella (EY)
N:o 1056/2008 (3).
Ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laittei
den lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suun
nittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää kos
kevista täytäntöönpanosäännöistä 24 päivänä syyskuuta

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat ase
tuksen (EY) N:o 216/2008 17 artiklan 2 kohdan b ala
kohdan ja 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettuun
viraston lausuntoon (5).

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen
(EY) N:o 216/2008 65 artiklalla perustetun komitean
lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 1702/2003 liitteessä (osa 21)
oleva lisäys II (todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta,
EASA 15a -lomake) tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

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

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2008.
Komission puolesta
Antonio TAJANI

Varapuheenjohtaja

(1) EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.
(2) EUVL L 315, 28.11.2003, s. 1.
(3) Katso tämän virallisen lehden sivu 5.

(4) EUVL L 243, 27.9.2003, s. 6.
(5) Lausunto 02/2008.
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LIITE
”Lisäys II
Todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1058/2008,
annettu 27 päivänä lokakuuta 2008,
suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun
nimityksen peruuttamisesta (Arroz del Delta del Ebro (SMM))
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Näiden tietojen perusteella nimitys olisi poistettava suo
jattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellis
ten merkintöjen rekisteristä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suojattuja
maantieteellisiä merkintöjä ja alkuperänimityksiä käsitte
levän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maan
tieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päi
vänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
510/2006 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Espanjan hakemus nimityksen ”Arroz del Delta del Ebro”
rekisteröinnin peruuttamisesta on julkaistu Euroopan unio
nin virallisessa lehdessä (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006
12 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti ja
mainitun asetuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla.

1 artikla
Peruutetaan tämän asetuksen liitteessä mainitun nimityksen re
kisteröinti.
2 artikla

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuk
sen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys on
peruutettava.

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 jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2008.
Komission puolesta
Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen

(1) EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.
(2) EUVL C 314, 22.12.2007, s. 44.
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LIITE
Ihmisravinnoksi tarkoitetut perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:
Luokka 1.6 Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina
ESPANJA
Arroz del Delta del Ebro (SMM)
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1059/2008,
annettu 27 päivänä lokakuuta 2008,
nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen
rekisteriin (Arroz del Delta del Ebro tai Arròs del Delta de l’Ebre (SAN))
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maan
tieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päi
vänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen
alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Espanjan hakemus nimityksen ”Arroz del Delta del Ebro”
tai ”Arròs del Delta de l’Ebre” rekisteröimisestä on jul
kaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EY)
N:o 510/2006 (2) 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ala
kohdan mukaisesti ja mainitun asetuksen 17 artiklan 2
kohdan nojalla.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuk
sen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys on
rekisteröitävä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

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 jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2008.
Komission puolesta
Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen

(1) EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.
(2) EUVL C 314, 22.12.2007, s. 46.
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LIITE
Ihmisravinnoksi tarkoitetut perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:
Luokka 1.6 Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina
ESPANJA
Arroz del Delta del Ebro tai Arròs del Delta de l’Ebre (SAN)
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DIREKTIIVIT
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/94/EY,
annettu 22 päivänä lokakuuta 2008,
työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa
(Kodifioitu toisinto)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

(3)

Ottaen huomioon tasapainoisen taloudellisen ja sosiaali
sen kehityksen tarpeen yhteisössä, on tarpeen antaa sään
nöksiä työntekijöiden suojasta heidän työnantajansa mak
sukyvyttömyystilanteessa ja vähimmäissuojan varmistami
sesta erityisesti heidän maksamatta olevin saataviensa
suorituksen turvaamiseksi. Tätä varten jäsenvaltioiden
olisi perustettava palkkaturvajärjestelmä, joka turvaa
asianomaisille työntekijöille maksun heidän maksamatta
olevista saatavistaan.

(4)

Asianomaisten työntekijöiden yhdenvertaisen suojan var
mistamiseksi olisi maksukyvyttömyys määriteltävä jäsen
valtioiden lainsäädännön uudet suuntaukset huomioiden
ja käsitteen piiriin olisi otettava myös muita maksukyvyt
tömyysmenettelyjä kuin likvidaatiomenettely. Palkkatur
vajärjestelmää koskevan maksuvelvoitteen määrittämi
seksi jäsenvaltioiden olisi voitava tässä yhteydessä säätää,
että jos maksukyvyttömyystilanne johtaa useisiin maksu
kyvyttömyysmenettelyihin, tällaista tilannetta käsitellään
ikään kuin kyseessä olisi yksi ainoa maksukyvyttömyys
menettely.

(5)

Olisi varmistettava, että ne työntekijät, joita tarkoitetaan
Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön
(UNICE), julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP)
ja Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) tekemästä
osa-aikatyötä koskevasta puitesopimuksesta 15 päivänä
joulukuuta 1997 annetussa neuvoston direktiivissä
97/81/EY (5), Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön
(EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjär
jestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen
(CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puiteso
pimuksesta 28 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa neu
voston direktiivissä 1999/70/EY (6) ja määräaikaisessa tai
tilapäisessä työsuhteessa olevien työntekijöiden työturval
lisuuden ja -terveyden parantamisen edistämistä koske
vien toimenpiteiden täydentämisestä 25 päivänä kesä
kuuta
1991 annetussa neuvoston
direktiivissä
91/383/ETY (7), eivät jää tämän direktiivin soveltamisalan
ulkopuolelle.

jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 137 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyys
tilanteessa 20 päivänä lokakuuta 1980 annettua neuvos
ton direktiiviä 80/987/ETY (3) on muutettu useita kertoja
ja huomattavilta osin (4). Sen vuoksi mainittu direktiivi
olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2)

Yhteisön peruskirja työntekijöiden sosiaalisista perusoi
keuksista hyväksyttiin 9 päivänä joulukuuta 1989. Sen
seitsemännessä kohdassa todetaan, että sisämarkkinoiden
toteutumisen on johdettava työntekijöiden elin- ja työ
olojen parantumiseen yhteisössä sekä että tämän paran
tumisen on johdettava tarpeen mukaan työlainsäädännön
tiettyjen näkökohtien, kuten joukkoirtisanomisiin tai
konkursseihin liittyvien menettelyjen, kehittämiseen.

(1) EUVL C 161, 13.7.2007, s. 75.
(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 19. kesäkuuta 2007 (EUVL
C 146 E, 12.6.2008, s. 71), ja neuvoston päätös, tehty 25. syyskuuta
2008.
(3) EYVL L 283, 28.10.1980, s. 23.
(4) Katso liitteessä I oleva A ja B osa.

(5) EYVL L 14, 20.1.1998, s. 9.
(6) EYVL L 175, 10.7.1999, s. 43.
(7) EYVL L 206, 29.7.1991, s. 19.
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Työntekijöiden oikeusvarmuuden takaamiseksi sellaisten
yritysten maksukyvyttömyystilanteissa, joilla on toimintaa
useissa jäsenvaltioissa, ja työntekijöiden oikeuksien vah
vistamiseksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vakiin
tuneen oikeuskäytännön mukaisesti, olisi annettava sään
nöksiä, joissa todetaan nimenomaisesti, mikä palkkatur
vajärjestelmä on vastuussa työntekijöiden maksamatta
olevien saatavien suorittamisesta näissä tapauksissa, ja
joissa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten väli
sen yhteistyön tavoitteeksi asetetaan työntekijöiden mak
samatta olevien saatavien suorittaminen viipymättä. Li
säksi on tarpeen varmistaa, että säännökset pannaan
asianmukaisesti täytäntöön säätämällä jäsenvaltioiden toi
mivaltaisten hallintoviranomaisten välisestä yhteistyöstä.

Jäsenvaltiot voivat asettaa palkkaturvajärjestelmän vas
tuuta koskevia rajoituksia, joiden on oltava direktiivissä
asetetun sosiaalisen tavoitteen mukaisia ja joissa voidaan
ottaa huomioon palkkasaatavien eri tasot.

L 283/37

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU
SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla
1.
Tätä direktiiviä sovelletaan työntekijöiden työsopimuksista
tai työsuhteista johtuviin saataviin työnantajalta, joka on 2 artik
lan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla maksukyvytön.

2.
Jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti jättää tiettyihin ryh
miin kuuluvien työntekijöiden saatavat tämän direktiivin sovel
tamisalan ulkopuolelle sen vuoksi, että on olemassa muita ta
poja turvata palkkasaatavat, jos osoitetaan, että ne tarjoavat
kyseisille henkilöille tästä direktiivistä johtuvaa suojaa vastaavan
suojan.

3.
Jäsenvaltiot voivat edelleen jättää, jos tällaista säännöstä jo
sovelletaan niiden kansallisessa lainsäädännössä, tämän direktii
vin soveltamisalan ulkopuolelle:
(8)

Maksukyvyttömyysmenettelyjen toteamisen helpottami
seksi erityisesti rajat ylittävissä tilanteissa olisi säädettävä,
että jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille
jäsenvaltioille, millaiset maksukyvyttömyysmenettelyt joh
tavat palkkaturvajärjestelmään turvautumiseen.

a) luonnollisen henkilön palveluksessa olevat kotiapulaiset; ja

b) kalastajat, jotka saavat palkkansa osuutena saaliista.

(9)

(10)

(11)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän
direktiivin tavoitetta, vaan se voidaan saavuttaa parem
min yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimen
piteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä di
rektiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saa
vuttamiseksi tarpeen.

Komission olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja
neuvostolle kertomus tämän direktiivin täytäntöönpa
nosta ja soveltamisesta, erityisesti siltä osin kuin on
kyse jäsenvaltioissa ilmenevistä uudenlaisista työsuhteista.

Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä I olevassa C osassa
mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin,
joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä,

2 artikla
1.
Tätä direktiiviä sovellettaessa työnantajaa pidetään maksu
kyvyttömänä, jos on pyydetty jonkin jäsenvaltion lakien, asetus
ten tai hallinnollisten määräysten mukaisen, työnantajan kaikkia
velkoja koskevan sellaisen maksukyvyttömyysmenettelyn aloitta
mista, jossa kyseinen työnantaja menettää osittain tai kokonaan
määräysvallan omaisuuteensa ja jossa määrätään selvittäjä tai
vastaavaa tehtävää suorittava henkilö, ja jos kyseisten säännös
ten nojalla toimivaltainen viranomainen on joko

a) päättänyt menettelyn aloittamisesta; tai

b) todennut, että työnantajan yritys tai liiketoiminta on koko
naan lopetettu ja että käytettävissä olevat varat eivät riitä
perusteeksi menettelyn aloittamiselle.

2.
Tällä direktiivillä ei ole vaikutusta siihen, miten kansalli
sessa lainsäädännössä määritellään käsitteet ’työntekijä’, ’työnan
taja’, ’palkka’, ’saavutettu oikeus’ ja ’tulevaisuuteen kohdistuva
oikeus’.
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Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan voi jättää tämän direktiivin sovelta
misalan ulkopuolelle:

a) direktiivissä 97/81/EY tarkoitettuja osa-aikatyöntekijöitä;

b) direktiivissä 1999/70/EY tarkoitettuja määräaikaisessa työ
suhteessa olevia työntekijöitä;

28.10.2008

2.
Käyttäessään 1 kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta jäsen
valtion on vahvistettava sen ajan kesto, jolta palkkaturvajärjes
telmän on vastattava maksamatta olevista saatavista. Tämä aika
ei kuitenkaan saa olla lyhyempi kuin 3 artiklan toisessa koh
dassa tarkoitettua päivää edeltävä ja/tai sen jälkeinen ajanjakso,
joka kattaa työsuhteen kolme viimeistä kuukautta.

Jäsenvaltiot voivat sisällyttää tämän kolmen kuukauden vähim
mäisajan viiteajanjaksoon, jonka pituus on vähintään kuusi kuu
kautta.

c) direktiivin 91/383/ETY 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja
tilapäisessä työsuhteessa olevia työntekijöitä.

3.
Jäsenvaltiot eivät voi asettaa työsopimuksen tai -suhteen
vähimmäiskestoa ehdoksi työntekijöiden oikeudelle saada tämän
direktiivin mukaisia etuuksia.

4.
Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita laajentamasta työnte
kijöiden suojaa muihin maksukyvyttömyystapauksiin, kuten ti
lanteeseen, jossa maksut on tosiasiallisesti lopetettu pysyvästi,
kun maksukyvyttömyys on vahvistettu muilla kuin 1 kohdassa
tarkoitetuilla menettelyillä, joista säädetään kansallisessa lainsää
dännössä.

Tällaiset menettelyt eivät kuitenkaan aiheuta vastuuta muiden
jäsenvaltioiden järjestelmille IV luvussa tarkoitetuissa tapauk
sissa.

Jäsenvaltiot, jotka säätävät vähintään 18 kuukauden viiteajanjak
son, voivat rajoittaa kahdeksaan viikkoon ajan, jolta palkkatur
vajärjestelmä vastaa maksamatta olevista saatavista. Tässä ta
pauksessa vähimmäisajanjakson laskemisessa otetaan huomioon
työntekijöille edullisimmat ajanjaksot.

3.
Jäsenvaltiot voivat asettaa enimmäismääriä palkkaturvajär
jestelmän suoritettavaksi tuleville maksuille. Nämä enimmäis
määrät eivät saa alittaa tasoa, joka on yhteensopiva tämän di
rektiivin sosiaalisen tavoitteen kanssa.

Käyttäessään tätä mahdollisuutta jäsenvaltion on ilmoitettava
komissiolle menetelmä, jota noudattaen se asettaa enimmäis
määrän.

II LUKU

5 artikla

PALKKATURVAJÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Jäsenvaltioiden on annettava yksityiskohtaiset säännökset palk
katurvajärjestelmien organisaatiosta, rahoituksesta ja toiminnasta
erityisesti seuraavien periaatteiden mukaisesti:

3 artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta
palkkaturvajärjestelmät turvaavat, jollei 4 artiklasta muuta
johdu, työsopimuksista tai työsuhteista, myös työsuhteen päät
tymisen yhteydessä maksettavasta erorahasta, jos tästä on sää
detty kansallisessa lainsäädännössä, johtuvien maksamatta ole
vien työntekijöiden saatavien suorituksen.

Palkkaturvajärjestelmä turvaa maksamattomat palkkasaatavat
tiettyä jäsenvaltioiden määrittämää päivää edeltävältä ja/tai ta
pauksen mukaan sen jälkeiseltä ajalta.

a) järjestelmän käytössä olevat varat ovat työnantajan liikeomai
suudesta erillään, eikä maksukyvyttömyysmenettely koske
niitä;

b) työnantajat osallistuvat rahoitukseen, jos viranomaiset eivät
vastaa siitä kokonaan;

4 artikla
1.
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa palkkaturvajärjestelmien 3 artik
lassa tarkoitettua vastuuta.

c) järjestelmän vastuuseen ei vaikuta se, onko velvollisuus osal
listua rahoitukseen täytetty vai ei.

28.10.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

III LUKU
SOSIAALITURVAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

6 artikla
Jäsenvaltiot voivat säätää, että 3, 4 ja 5 artiklaa ei sovelleta
kansalliseen lakisääteiseen sosiaaliturvajärjestelmään taikka sen
ulkopuolella olevaan, yhtiön tai yhtä useamman yhtiön yhtei
seen lisäeläkejärjestelmään perustuviin työntekijöiden maksu
osuuksiin.

7 artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen var
mistamiseksi, että kansallisiin lakisääteisiin sosiaaliturvajärjestel
miin perustuvien vakuutuslaitoksille suoritettavien työnantajien
pakollisten maksujen laiminlyönti ennen maksukyvyttömyyden
alkamista ei vähennä työntekijöiden oikeutta vakuutuslaitosten
myöntämiin etuuksiin siltä osin kuin työntekijöiden maksuosuu
det on pidätetty palkasta.

8 artikla
Jäsenvaltioiden on huolehdittava tarvittavien toimenpiteiden
toteuttamisesta, jotta turvataan työntekijöiden sekä yrityksestä
tai liiketoiminnasta työnantajan maksukyvyttömyyden alkamis
päivään mennessä lähteneiden henkilöiden välittömät tai tule
vaisuuteen kohdistuvat oikeudet kansallisen lakisääteisen sosiaa
liturvajärjestelmän ulkopuolella olevan, yhtiön tai useamman
yhtiön yhteisen lisäeläkejärjestelmän mukaisiin vanhuusetuuksiin
ja jälkeenjääneiden etuuksiin.

IV LUKU
USEAA VALTIOTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET
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tapauksissa päätökset, jotka on tehty jonkin sellaisen 2 artiklan
1 kohdassa tarkoitetun sellaisen maksukyvyttömyysmenettelyn
yhteydessä, jonka aloittamista on pyydetty jossakin toisessa jä
senvaltiossa, otetaan huomioon määritettäessä tässä direktiivissä
tarkoitettua työnantajan maksukyvyttömyyttä.

10 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on 9 artiklan täytäntöönpanoa varten sää
dettävä toimivaltaisten hallintoviranomaisten ja/tai 3 artiklan en
simmäisessä kohdassa mainittujen palkkaturvajärjestelmien vä
lillä tapahtuvasta asiaankuuluvien tietojen vaihtamisesta, minkä
avulla on erityisesti mahdollista ilmoittaa toimivaltaisille palkka
turvajärjestelmille maksamatta olevista työntekijöiden saatavista.

2.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsen
valtioille toimivaltaisten hallintoviranomaistensa ja/tai palkkatur
vajärjestelmiensä yhteystiedot. Komissio saattaa nämä tiedot
yleisön saataville.

V LUKU
YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

11 artikla
Tällä direktiivillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta soveltaa tai
antaa lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, jotka ovat
työntekijöille edullisempia kuin tässä direktiivissä säädetään.

Tämän direktiivin täytäntöönpano ei missään tapauksessa saa
olla peruste heikentää jäsenvaltiossa vallitsevaa tilannetta, joka
koskee työntekijöiden suojan yleistä tasoa tämän direktiivin so
veltamisalalla.

9 artikla
1.
Jos yritys, joka harjoittaa toimintaa vähintään kahden jä
senvaltion alueella, on maksukyvytön 2 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetulla tavalla, työntekijöiden maksamatta olevien saata
vien maksamisen osalta on toimivaltainen sen jäsenvaltion palk
katurvajärjestelmä, jonka alueella työntekijät tavallisesti työsken
televät tai työskentelivät.

12 artikla
Tällä direktiivillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta:

a) toteuttaa väärinkäytösten estämiseksi tarvittavia toimenpi
teitä;
2.
Työntekijöiden oikeuksien laajuus määräytyy sen lainsää
dännön mukaan, jonka piiriin toimivaltainen palkkaturvajärjes
telmä kuuluu.

3.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa

b) evätä 3 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua turvaa
tai poistaa 7 artiklassa tarkoitettu vastuu taikka vähentää
niitä, jos ilmenee, että velvoitteen täyttäminen ei ole perus
teltua, koska työntekijällä ja työnantajalla on sellaisia erityisiä
siteitä toisiinsa ja sellaisia yhteisiä etuja, jotka johtuvat heidän
välisestään salaisesta sopimuksesta;
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c) evätä 3 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua maksu
velvollisuutta tai poistaa 7 artiklassa tarkoitettu vastuu taikka
heikentää niitä tapauksissa, joissa työntekijä yksin tai lähisu
kulaistensa kanssa on omistanut olennaisen osan työnantajan
yrityksestä tai yritystoiminnasta ja vaikuttanut huomattavasti
sen toimintaan.
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16 artikla
Kumotaan direktiivi 80/987/ETY, sellaisena kuin se on muutet
tuna liitteessä I mainituilla säädöksillä, sanotun kuitenkaan vai
kuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä I
olevassa C osassa mainittuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden
on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä
ja sovellettava niitä.

13 artikla
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava, millaiset kansalliset maksukyvyt
tömyysmenettelyt kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan
sekä niitä koskevat muutokset komissiolle ja muille jäsenvalti
oille.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän
direktiiviin liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

17 artikla
Komissio julkaisee nämä ilmoitukset Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päi
vänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

14 artikla
18 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista
kysymyksistä antamansa lait, asetukset ja hallinnolliset määräyk
set kirjallisina komissiolle.

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

15 artikla

Tehty Strasbourgissa 22 päivänä lokakuuta 2008.

Komissio antaa viimeistään 8 päivänä lokakuuta 2010 Euroo
pan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 1–4, 9 ja 10 ar
tiklan, 11 artiklan toisen kohdan, 12 artiklan c alakohdan sekä
13 ja 14 artiklan täytäntöönpanosta ja soveltamisesta jäsenval
tioissa.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET
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LIITE I
A OSA
Kumottu direktiivi ja sen muutokset
(16 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 80/987/ETY

(EYVL L 283, 28.10.1980, s. 23)

Neuvoston direktiivi 87/164/ETY

(EYVL L 66, 11.3.1987, 11)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/74/EY

(EYVL L 270, 8.10.2002, 10)

B OSA
Muutosasiakirja, jota ei ole kumottu
(16 artiklassa tarkoitettu)
Vuoden 1994 liittymisasiakirja

C OSA
Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle ja soveltamiselle
(16 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

80/987/ETY

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi
saattamiselle

23 päivä lokakuuta 1983

87/164/ETY
2002/74/EY

Soveltamispäivä

1 päivä tammikuuta 1986
7 päivä lokakuuta 2005

FI
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LIITE II
Vastaavuustaulukko
Direktiivi 80/987/ETY

Tämä direktiivi

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

8 artikla

8 artikla

8 a artikla

9 artikla

8 b artikla

10 artikla

9 artikla

11 artikla

10 artikla

12 artikla

10 a artikla

13 artikla

11 artiklan 1 kohta

—

11 artiklan 2 kohta

14 artikla

12 artikla

—

—

15 artikla

—

16 artikla

—

17 artikla

13 artikla

18 artikla

—

Liite I

—

Liite II
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II
(EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista)

PÄÄTÖKSET

KOMISSIO
KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 20 päivänä lokakuuta 2008,
tiettyjen salmonellan valvontaa lajin Gallus gallus broileriparvissa koskevien kansallisten ohjelmien
hyväksymisestä
(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 5699)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/815/EY)
säkuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o
646/2007 (2) vahvistettiin broilereissa esiintyvän Salmo
nella enteritidiksen ja Salmonella typhimuriumin vähentä
mistä koskeva yhteisön tavoite alkutuotannossa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkei
den kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvon
nasta 17 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parla
mentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 (1) ja erityi
sesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

(4)

Jotta yhteisön tavoite voidaan saavuttaa, jäsenvaltioiden
on perustettava salmonellan valvontaa lajin Gallus gallus
broileriparvissa koskevat kansalliset ohjelmat ja toimitet
tava ne komissiolle asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mu
kaisesti.

sekä katsoo seuraavaa:

(5)

Tietyt jäsenvaltiot ovat toimittaneet tällaisia ohjelmia, joi
den on todettu täyttävän asiaan liittyvän yhteisön eläin
lääkintälainsäädännön ja erityisesti asetuksen (EY) N:o
2160/2003 vaatimukset.

(6)

Kyseiset kansalliset valvontaohjelmat olisi sen vuoksi hy
väksyttävä.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvike
ketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

(1)

(2)

(3)

Asetuksella (EY) N:o 2160/2003 pyritään varmistamaan
asianmukaisten ja tehokkaiden toimenpiteiden toteutta
minen salmonellan ja muiden zoonoosien aiheuttajien
osoittamiseksi ja valvomiseksi kaikissa oleellisissa tuo
tanto-, prosessointi- sekä jakeluvaiheissa ja etenkin alku
tuotantovaiheessa, jotta voidaan vähentää niiden esiinty
vyyttä ja kansanterveydelle aiheuttamia riskejä.
Kyseisessä asetuksessa säädetään, että asetetaan yhteisön
tavoitteet sen liitteessä I lueteltujen zoonoosien ja niiden
aiheuttajien esiintyvyyden vähentämiseksi tietyissä eläin
populaatioissa.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
2160/2003 täytäntöönpanosta broilereissa esiintyvän Sal
monella enteritidiksen ja Salmonella typhimuriumin vähentä
mistä koskevan yhteisön tavoitteen osalta 12 päivänä ke

(1) EUVL L 325, 12.12.2003, s. 1.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Hyväksytään liitteessä lueteltujen jäsenvaltioiden toimittamat sal
monellan valvontaa lajin Gallus gallus broileriparvissa koskevat
kansalliset ohjelmat.
(2) EUVL L 151, 13.6.2007, s. 21.
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2 artikla
Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2008.

3 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2008.
Komission puolesta
Androulla VASSILIOU

Komission jäsen

28.10.2008
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LIITE
Belgia
Bulgaria
Tšekki
Tanska
Saksa
Viro
Irlanti
Kreikka
Espanja
Ranska
Italia
Kypros
Latvia
Liettua
Luxemburg
Malta
Unkari
Alankomaat
Itävalta
Puola
Portugali
Romania
Slovenia
Slovakia
Suomi
Ruotsi
Yhdistynyt kuningaskunta
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 20 päivänä lokakuuta 2008,
päätöksen 2003/467/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Puolan tiettyjen hallinnollisten
alueiden julistamisesta virallisesti vapaiksi naudan tarttuvasta leukoosista
(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 5987)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/816/EY)
tason hallinnollisiin yksiköihin, voidaan katsoa virallisesti
vapaiksi naudan tarttuvasta leukoosista.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(4)

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yh
teisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä
kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (1)
ja erityisesti sen liitteessä D olevan I luvun E jakson,

Kyseisten asiakirjojen arvioinnin seurauksena kyseiset alu
eet (powiat) Puolassa olisi tunnustettava naudan tarttu
vasta leukoosista virallisesti vapaiksi kyseisen jäsenvaltion
alueiksi.

(5)

Päätöstä 2003/467/EY olisi sen vuoksi muutettava.

sekä katsoo seuraavaa:

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvike
ketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

(1)

Direktiivin 64/432/ETY liitteessä D säädetään, että jäsen
valtion tai sen osan katsotaan nautakarjojen osalta olevan
virallisesti naudan tarttuvasta leukoosista vapaa edellyt
täen, että tietyt kyseisessä direktiivissä asetetut edellytyk
set täyttyvät.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
(2)

Luettelo niistä jäsenvaltioiden alueista, jotka on julistettu
naudan tarttuvasta leukoosista vapaiksi, esitetään nauta
karjojen tuberkuloosista, luomistaudista ja naudan tarttu
vasta leukoosista virallisesti vapaan aseman vahvistami
sesta tiettyjen jäsenvaltioiden ja jäsenvaltioiden alueiden
osalta 23 päivänä kesäkuuta 2003 tehdyssä komission
päätöksessä 2003/467/EY (2).

Muutetaan päätöksen 2003/467/EY liite III tämän päätöksen
liitteen mukaisesti.

2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 2008.
(3)

Puola on nyt toimittanut komissiolle asiakirjoja, joilla
osoitetaan direktiivissä 64/432/ETY säädettyjen asianmu
kaisten edellytysten täyttyminen siten, että 29 hallinto
piiriä (powiat), jotka kuuluvat Mazowieckien, Podlaskien
ja Warminsko-Mazurskien voivodikuntiin eli ylemmän

(1) EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) EUVL L 156, 25.6.2003, s. 74.

Komission puolesta
Androulla VASSILIOU

Komission jäsen

28.10.2008
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LIITE
Korvataan päätöksen 2003/467/EY liitteessä III olevan 2 luvun Puolaa koskeva toinen osa seuraavasti:
”Puolassa:
— Dolnośląskien voivodikunta
Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra,
kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki,
oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wo
łowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

— Lubelskien voivodikunta
Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnos
tawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski,
puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

— Kujawsko-Pomorskien voivodikunta
Powiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń,
wąbrzeski.

— Łódzkien voivodikunta
Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński,
pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański,
rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski,
zduńskowolski, zgierski.

— Małopolskien voivodikunta
Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, mie
chowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski,
proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

— Mazowieckien voivodikunta
Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki,
pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski za
chodni, zwoleński, żyrardowski.

— Opolskien voivodikunta
Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski,
oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

— Podkarpackien voivodikunta
Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno,
leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski,
ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tar
nobrzeg, tarnobrzeski.
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— Podlaskien voivodikunta
Powiaty:

augustowski, bielski, hajnowski, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski.

— Śląskien voivodikunta
Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, często
chowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno,
Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie,
pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec,
świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

— Świętokrzyskien voivodikunta
Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki,
pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

— Warmińsko-Mazurskien voivodikunta
Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

— Wielkopolskien voivodikunta
Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski,
słupecki, turecki, wrzesiński.”
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 22 päivänä lokakuuta 2008,
päätöksen 2007/777/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen lihavalmisteiden tuonnista
Uudesta-Kaledoniasta yhteisöön
(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6050)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/817/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Komissio on tehnyt Uudessa-Kaledoniassa tarkastuksen,
joka osoitti, että kyseisen kolmannen maan toimivaltai
nen eläinlääkintäviranomainen antaa asianmukaiset takeet
yhteisön lainsäädännön noudattamisesta direktiivin
2002/99/EY 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan
mukaisesti.

(4)

Tämän vuoksi on aiheellista sallia, että yhteisöön tuodaan
Uudesta-Kaledoniasta kotieläiminä pidetyistä nautaeläi
mistä ja tietystä riistasta valmistettuja lihavalmisteita
sekä näiden eläinten tiettyjä osia siten, että kyseisille tuot
teille tehdään eläinten terveyteen liittyvistä syistä päätök
sen 2007/777/EY liitteessä II olevassa 4 osassa vahvis
tettu muu kuin erityiskäsittely.

(5)

Päätöstä 2007/777/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvike
ketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista
vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja
yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja,
taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A ole
vassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset
vaatimukset, 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston
direktiivin 92/118/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan
a alakohdan,
ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten
tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle
tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä
16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin
2002/99/EY (2) ja erityisesti sen 8 artiklan johdantolauseen, 8 ar
tiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 8 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
(1)

(2)

Eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyk
sistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen
tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakko
jen ja suolten tuonnissa kolmansista maista sekä päätök
sen 2005/432/EY kumoamisesta 29 päivänä marraskuuta
2007 tehdyssä komission päätöksessä 2007/777/EY (3)
vahvistetaan säännöt tuotaessa yhteisöön tiettyjen ihmis
ravinnoksi tarkoitettujen lihavalmisteiden eriä. Kyseisen pää
töksen liitteessä II olevassa 2 osassa on luettelo kolman
sista maista ja niiden osista, joista kyseisten tuotteiden
tuonti on sallittua. Lisäksi päätöksessä vahvistetaan todis
tusmallit ja kyseisiltä tuotteilta vaadittua käsittelyä koske
vat säännöt.
Uusi-Kaledonia on pyytänyt lupaa tuoda yhteisöön kotie
läiminä pidetyistä nautaeläimistä ja tietystä riistasta val
mistettuja lihavalmisteita sekä näiden eläinten tiettyjä
osia.

(1) EYVL L 62, 15.3.1993, s. 49.
(2) EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.
(3) EUVL L 312, 30.11.2007, s. 49.

1 artikla
Korvataan päätöksen 2007/777/ETY liitteessä II oleva 2 osa
tämän päätöksen liitteellä.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä lokakuuta 2008.
Komission puolesta
Androulla VASSILIOU

Komission jäsen
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Kolmannet maat tai niiden osat, joista lihavalmisteiden sekä käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonti
EU:hun on sallittua
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Katso tämän liitteen 3 osasta pastöroitujen lihavalmisteiden ja kuivatun lihan vähimmäiskäsittelyä koskevat vaatimukset.
Maaliskuun 1 päivän 2002 jälkeen teurastettujen eläinten tuoreesta lihasta saadut lihavalmisteet ja käsitellyt mahat, rakot ja suolet.
Maataloustuotteiden kaupasta tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen mukaisesti.
Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia: väliaikainen lyhenne, joka ei vaikuta lopulliseen nimeen, joka hyväksytään, kun Yhdistyneissä Kansakunnissa asiasta parhaillaan käytävät neuvottelut saadaan päätökseen.
Lukuun ottamatta Kosovoa, sellaisena kuin se määritellään 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.
Todistusta ei ole laadittu, eikä tämän lajin lihaa sisältävien lihavalmisteiden tai käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonti ole sallittua.”
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HUOMAUTUS LUKIJALLE
Toimielimet ovat päättäneet, ettei niiden säädöksissä enää viitata niissä mainittujen säädösten
viimeisimpään muutokseen.
Ellei toisin mainita, julkaistuissa teksteissä mainituilla säädöksillä tarkoitetaan säädöksiä niiden
tällä hetkellä voimassa olevassa muodossa.

