
 
Ettepanek 

 
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr …/…, 

 
[kuupäev], 

 
millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 2042/2003 õhusõidukite ja lennundustoodete 

ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate 
organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta 

 
(EMPs kohaldatav tekst) 

 
 

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON, 
 
võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, 
 
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1592/2002, 
mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti 
loomist1 (edaspidi „algmäärus“), eriti selle artikleid 5 ja 6, 
 
võttes arvesse komisjoni määrust (EÜ) nr 2042/2003 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende 
osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute 
sertifitseerimise kohta,2 
 
 
ning arvestades, et: 
 
(1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 I lisa punkt M.1, II lisa punkt 145.1 ja IV lisa punkt 

147.1 sätestavad peamise tegevuskoha põhimõtte.  
 
(2) Riikide asutused ja lennukitööstus vajavad peamise tegevuskoha mõiste täpsemat 

määratlemist, et vältida arusaamatusi juhul, kui asutus on selgelt määratlemata. 
 
(3) Käesolevas määruses sätestatud meetmed põhinevad ameti arvamusel,3 mis esitati 

kooskõlas algmääruse artikli 12 lõike 2 punktiga b ja artikli 14 lõikega 1. 
 
(4) Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas algmääruse artikli 54 lõike 3 alusel 

moodustatud Euroopa Lennundusohutusameti komitee arvamusega.4 
 
(5) Seepärast tuleb komisjoni määrust (EÜ) nr 2042/2003 vastavalt muuta, 
 
                                                            
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1592/2002, mis käsitleb tsiviillennunduse 

valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti loomist (EÜT L 240, 7.9.2002, lk 1). 
2  Komisjoni 20. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2042/2003 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade 

ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta 
(ELT L 315, 28.11.2003, lk 1). Määrust on muudetud komisjoni 8. mai 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 707/2006 
(ELT L 122, 9.5.2006, lk 17). 

3  Arvamus 5/2005, vt http://www.easa.eu.int/home/opinions_en.html 
4  [Avaldamisel.] 
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ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 
 
 

Artikkel 1 
 

Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 I lisa punkt M.1 asendatakse järgmisega: 
 
„M.1 

a) Käesolevas osas tähendab pädev asutus: 
 1. üksikute õhusõidukite jätkuva lennukõlblikkuse järelevalve ja lennukõlblikkuse 
kontrolli sertifikaatide väljastamise puhul registreerijaliikmesriigi määratud asutust; 
 2. käesoleva osa A jao F alajaos määratletud hooldusorganisatsiooni tegevuse üle 
järelevalve teostamise puhul 
i) selle liikmesriigi määratud asutust, kus asub organisatsiooni peamine tegevuskoht; 
ii) ametit, kui organisatsiooni asukoht on kolmandas riigis; 
 3. käesoleva osa A jao G alajaos määratletud jätkuvat lennukõlblikkust tagava 
organisatsiooni tegevuse üle järelevalve teostamise puhul 
i) selle liikmesriigi määratud asutust, kus asub organisatsiooni peamine tegevuskoht, kui 
lennuettevõtja sertifikaat kõnealust luba ei sisalda; 
ii) käitaja liikmesriigi määratud asutust, kui kõnealune luba sisaldub lennuettevõtja 
sertifikaadis; 
iii) ametit, kui organisatsiooni asukoht on kolmandas riigis; 
 4. hooldusprogrammide heakskiitmise puhul 
i) registreerimisliikmesriigi määratud asutust; 
ii) ärilise lennutranspordi korral, kui käitaja liikmesriik ei ole registreerijaliikmesriik, 
asutust, milles mõlemad nimetatud liikmesriigid lepivad kokku enne hooldusprogrammi 
heakskiitmist. 

b) Käesolevas osas ja I lisas nimetatud organisatsioonide suhtes tähendab peamine 
tegevuskoht organisatsiooni tegevuskohta, kus enamik punktides M.A.606 ja M.A.706 
nimetatud töötajatest juhatab, kontrollib või koordineerib tehnilisi tegevusi, tagades 
organisatsiooni vastavuse M osa nõuetega.” 

 
 

Artikkel 2 
 

Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 II lisa punkt 145.1 asendatakse järgmisega: 
 
„145.1 Üldosa 

a) Käesolevas osas tähendab pädev asutus: 
1. organisatsioonide puhul, mille peamine tegevuskoht on liikmesriigis, kõnealuse 
liikmesriigi määratud asutust; või 
2. organisatsioonide puhul, mille peamine tegevuskoht on kolmandas riigis, ametit. 

b) Käesolevas osas ja II lisas nimetatud organisatsioonide suhtes tähendab peamine 
tegevuskoht organisatsiooni tegevuskohta, kus enamik punkti 145.A.30 alapunktides a ja b 
nimetatud töötajatest juhatab, kontrollib või koordineerib tehnilisi tegevusi, tagades 
organisatsiooni vastavuse 145. osa nõuetega.” 
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Artikkel 3 
 

Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 IV lisa punkt 147.1 asendatakse järgmisega: 
 
„147.1 

a) Käesolevas osas tähendab pädev asutus: 
1. organisatsioonide puhul, kelle peamine tegevuskoht asub liikmesriigi territooriumil, 
kõnealuse liikmesriigi määratud asutust; 
2. organisatsioonide puhul, mille peamine tegevuskoht on kolmandas riigis, ametit. 

b) Käesolevas osas ja IV lisas nimetatud organisatsioonide suhtes tähendab peamine 
tegevuskoht organisatsiooni tegevuskohta, kus enamik punktis 147.A.30 nimetatud töötajatest 
juhatab, kontrollib või koordineerib tehnilisi tegevusi, tagades organisatsiooni vastavuse 147. 
osa nõuetega.” 
 
 
 

Artikkel 4 
 

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 
 
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 
 
 
 
 
 
 
 Brüssel,  
 
 
 
 
 
 
 Komisjoni nimel 
 komisjoni liige 
 
 


