ET

ET

Error! Unknown document property name.

ET

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON

Brüssel, XXX

Eelnõu:
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr …/2009
[kuupäev]
millega muudetakse 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)
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[kuupäev]
millega muudetakse 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, eriti selle artikli 80 lõiget 2,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrust (EÜ) nr
216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa
Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus
(EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ, 1 eriti selle artikli 5 lõiget 5,
ning arvestades järgmist:
(1)

Selleks, et säilitada lennundusohutuse ühtlaselt kõrge tase Euroopas, on vaja teha
muudatusi õhusõidukite ja nendega seotud toodete, osade ja seadmete ning nende
projekteerimis- ja tootjaorganisatsioonide sertifitseerimise nõuetesse ja korda, eelkõige
on tarvis taastada kooskõla sätetes, milles käsitletakse sertifitseerimise aluse
kehtestamist tüübisertifikaatidele ja muudatusi tüübisertifikaatides, kehtestades
võimaluse valida, kas järgida hiljem vastu võetud standardeid ka muudatuste tegemisel
toodetesse.

(2)

Seepärast tuleb määrust (EÜ) nr 1702/2003 vastavalt muuta.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed põhinevad Euroopa Lennundusohutusameti
(edaspidi „amet”) arvamusel, 2 mis esitati kooskõlas määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli
17 lõike 2 punktiga b ja artikli 19 lõikega 1.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 216/2008
artikli 65 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
Artikkel 1
Määrust (EÜ) nr 1702/2003 muudetakse järgmiselt:
1.

1
2
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Lisa (osa 21) muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.
Arvamus 01/2009 „Võimalus konstruktsioonimuudatuste korral lennukõlblikkuse tingimustest kõrvale
kalduda”
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Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu
Teatajas.
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel,

Komisjoni nimel
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LISA
1.

Määruse (EÜ) nr 1702/2003 lisa (osa 21) muudetakse järgmiselt:
1) Punkti 21A.17 punkt a asendatakse järgmisega:
a)

Tüübisertifitseerimise alus, millest peab teatama tüübisertifikaadi või
piiratud tüübisertifikaadi väljaandmiseks, koosneb:
1. ameti kehtestatud kehtivatest lennukõlblikkuse tingimustest, mis
on jõus sertifikaadi taotluse kuupäeval, välja arvatud juhul, kui:
i) amet on määranud teisiti; või
ii) taotleja on valinud võimaluse järgida sertifitseerimistingimuste
hiljem jõustunud muudatusi või seda nõutakse punktide c ja d
alusel.
2. Kooskõlas punkti 21A.16B punktiga a ettenähtud eritingimused.

2) Punkti 21A.17 punkt d asendatakse järgmisega:
d)

Kui taotleja soovib täita lennukõlblikkuse tingimustes tehtud
muudatusest tulenevat sertifitseerimistingimust, mis jõustub pärast
tüübisertifitseerimise taotluse esitamist, peab ta täitma ka kõiki muid
sertifitseerimistingimusi, mis ameti arvates seonduvad otseselt kõnealuse
muudatusega.

3) Punkti 21A.101 punkt a asendatakse järgmisega:
a)

Tüübisertifikaadis tehtava muudatuse taotleja peab näitama, et muudetud
toode vastab lennukõlblikkuse tingimustele, mida kohaldatakse
muudetud toote suhtes ja mis kehtivad muudatuse taotlemise kuupäeval,
välja arvatud juhul, kui taotleja soovib täita sertifitseerimistingimuste
hiljem jõustunud muudatusi või seda nõutakse punktide e ja f alusel või
kui toode vastab punktis 21A.18 sätestatud kohaldatavatele
keskkonnakaitse nõuetele.

4) Punktile 21A.101 lisatakse uus punkt f:
f)
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Kui taotleja soovib täita lennukõlblikkuse tingimustes tehtud
muudatusest tulenevat sertifitseerimistingimust, mis jõustub pärast
tüübisertifikaadis tehtava muudatuse taotluse esitamist, peab ta täitma ka
kõiki muid sertifitseerimistingimusi, mis ameti arvates seonduvad
otseselt kõnealuse muudatusega.
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