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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 20. novembri 2003. aasta 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 määruses (EÜ) nr 2042/2003 nimetatakse mitu korda ametlikult 

tunnustatud standardit, mida tuleb selgitada. 
 
(2) Riikide asutused ja lennukitööstus vajavad ametlikult tunnustatud standardi mõiste 

määratlemist. 
 
(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  EÜT L 240, 7.9.2002, lk 1. 
2  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 punkti M.A.301 lõikes 2 asendatakse sõnad 
„kõrvaldamise teel“ sõnadega „kõrvaldamise teel kooskõlas punktides M.A.304 ja/või 
M.A.401 nimetatud andmetega”.  
 

Artikkel 2 
 
 
Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 IV lisa punkti 147.A.105 alapunktis f asendatakse 
sõnad „ametlikult tunnustatava standardiga“ sõnadega „pädeva asutuse avaldatud 
kriteeriumidega”.  
 

Artikkel 3 
 
 
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 
 


