
 
Ettepanek 

 
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr …/…, 

 
[kuupäev], 

 
millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1702/2003, millega nähakse ette 
õhusõidukite ja nendega seotud toodete, osade ja seadmete lennukõlblikkuse ja 

keskkonnaohutuse sertifitseerimise ning projekteerimis- ja tootjaorganisatsioonide 
sertifitseerimise rakenduseeskirjad 

 
(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 1702/2003, millega nähakse ette õhusõidukite ja nendega 
seotud toodete, osade ja seadmete lennukõlblikkuse ja keskkonnaohutuse sertifitseerimise ning 
projekteerimis- ja tootjaorganisatsioonide sertifitseerimise rakenduseeskirjad,2 
 
 
ning arvestades järgmist: 
 
(1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1702/2003 liite punkt 21.1 sätestab 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 1702/2003 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  ELT L 243, 27.9.2003, lk 6. Määrust on viimati muudetud komisjoni 8. mai 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 

706/2006 (ELT L 122, 9.5.2006, lk 16). 
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 1702/2003 liite punktile 21.1 lisatakse järgmine alapunkt c: 
 
„c) Käesoleva määruse ja selle lisas nimetatud organisatsioonide osas tähendab peamine 
tegevuskoht organisatsiooni tegevuskohta, kus punkti 21.A125 alapunkti b lõikes 3 nimetatud 
töötajad teostavad osa 21 alajao F tegevusi ning kus enamik organisatsiooni punkti 21A.145 
alapunktis c nimetatud töötajatest juhatab, kontrollib või koordineerib tehnilisi tegevusi, 
tagades organisatsiooni vastavuse osa 21 alajaos G eritletud nõuetega.” 

 
 
 

Artikkel 2 
 

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 


