
EUROOPA LENNUNDUSOHUTUSAMETI ARVAMUS Nr 2/2004 
 

komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 õhusõidukite ja lennundustoodete ning 
nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate 

organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise muutmise kohta, et amet saaks 
rakendada selle artikli 7 mõnesid sätteid 

 
 

I. Üldine osa 
 
1. Käesoleva arvamuse eesmärk on teha komisjonile ettepanek komisjoni määruse 

(EÜ) nr 20042/20031 artikli 7 (jõustumine) muutmiseks, et amet saaks rakendada 
selle mõnesid sätteid.  

 
2. Käesolev arvamus on vastu võetud ameti juhatuse poolt määratud 

protseduurireeglite kohaselt,2 vastavalt EASA määruse3 artikli 14 sätetele. 
 
II. Kooskõlastamine 
 
3. Arvamuse eelnõu komisjoni määruse kohta, millega muudetakse komisjoni 

määrust (EÜ) nr 2042/2003, avaldati ameti koduleheküljel (www.easa.eu.int) 31. 
juulil 2004 (muudatusettepaneku teade nr 7/2004). 

 
4. Pidades silmas ettepaneku laadi ja kavandatud meetme kiireloomulisust otsustas 

amet vähendada kooskõlastamisperioodi kuuele nädalale vastavalt Euroopa 
Lennundusohutusameti protseduurireeglite korra artikli 6 lõikele 5. 

 
5. Kommentaaride esitamise lõpptähtpäevaks 14. septembriks 2004 laekus ametile 

kokku 12 kommentaari kümnelt riiklikult asutuselt ja eraettevõttelt ning 
kaubandusorganisatsioonilt.  

 
6. Kõigi laekunud kommentaaridega on arvestatud ja need on koondatud 

kommentaaride vastusdokumenti. Nimetatud kommentaaride vastusdokument 
kätkeb endas ka kõigi omapoolseid kommentaare esitanud isikute ja/või 
organisatsioonide loetelu. See on vabalt kättesaadav ameti kodulehekülje kaudu. 
Pidades taas silmas küsimuse kiireloomulisust ja laialdast toetust kavandatud 
meetmele otsustas amet mitte oodata käesoleva otsuse väljaandmisega 
minimaalselt kaks kuud, nagu näeb ette ülalmainitud protseduurireeglite kord. 

 

                                                 
1 Komisjoni määrus (EÜ) nr 2042/2003 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja 
seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonideja isikute sertifitseerimise 
kohta. ELT 315, 28.11.2003, lk1 
2 Decision of the Management Board concerning the procedure to be applied by the Agency for the 
issuing of Opinions, Certifications Specifications and Guidance Material. EASA MB/7/03 of 
27.06.2003 (Juhatuse otsus arvamuste, sertifikaatide spetsifikatsioonide ja juhendmaterjalide 
väljastamisel ameti poolt rakendatava korra kohta. EASA MB/7/03, 27.06.2003) 
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1592/2002. EÜT L 240, 7.9.2002. 
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III. Ameti arvamuse sisu 
 
7. Euroopa Komisjon võttis vastu novembris 2003 määruse (EÜ) nr 2042/2003. 

Nimetatud määruse vastuvõtmisega seotud arutelu käigus käsitleti selle jõustumise 
küsimust. Jõuti tulemusele, et mõnede sätete jõustumine peaks olema järk-
järguline. Samuti lepiti kokku, et nende sätete rakendamise kiiruse üle peaksid 
saama otsustada liikmesriigid, sest neil on parem teave oma sektori valmisoleku 
kohta sätteid rakendada. See viis artikli 7 sätete rakendamata jätmisele, 
võimaldades liikmesriikidel määruse (EÜ) nr 2042/2003 teatavate sätete 
jõustamist edasi lükata. 

 
8. Lisa II puhul (Osa 145) 
         - sätted: 

• 145.A.30(e), inimfaktori elemendid, 
• 145.A.30(g), mida kohaldatakse suurele õhusõidukile, mille 

maksimaalne stardimass on rohkem kui 5700 kg, 
• 145.A.30(h) (1), mida kohaldatakse suurele õhusõidukile, mille 

maksimaalne stardimass on rohkem kui 5700 kg, 
• 145.A.30(j)(1) Lisa IV, ja 
• 145.A.30(j)(2) Lisa IV 

võis edasi lükata 28. septembrini 2006 ja 
 

- sätted: 
• 145.A.30(g), mida kohaldatakse suurele õhusõidukile, mille 

maksimaalne stardimass on 5700 kg või vähem, 
• 145.A.30(h)(1), mida kohaldatakse suurele õhusõidukile, 

mille maksimaalne stardimass on 5700 kg või vähem, ja 
• 145.A.30(h)(2) 

võis edasi lükata 28. septembrini 2008. 
 
9. Kahjuks keskendus arutelu Euroopa organisatsioonidele ning välisorganisatsioone 

ei puudutatud. Selle tulemusena ei saa amet Lisa II (Osa-145) nimetatud lõigete 
jõustamist edasi lükata organisatsioonide puhul, kelle suhtes ta on pädev asutus. Et 
teatavad sätted on seotud muude lisade rakendamisega, nagu näiteks Lisa III (Osa 
66), on neil organisatsioonidel võimatu rakendada reeglit. Pealegi võiksid mõned 
välismaised hooldusorganisatsioonid käsitada seda olukorda diskrimineerivana. 

 
10. Seetõttu pidas amet vajalikuks kiireloomuliselt muuta määruse (EÜ) nr 2042/2003 

artiklit 7, et kasutada ka selle artikli sätete edasilükkamise võimalust. Niisugune 
muudatus tuleks teha enne 28. novembrit 2004 (komisjoni määruse 
üleminekuperioodi lõppemine, millega lõpetatakse Osa 145 ja JAR145-le 
tuginevate varem kohaldatud reeglite vaheliste erinevuste otsimine), et vältida 
mitmete välisorganisatsioonide sattumist ebaseaduslikku olukorda pärast seda 
kuupäeva. 

 
11. Et amet väljastab kinnitusi piiramatuks ajaks, ei peeta vajalikuks sätte lisamist, 

mis võimaldaks artikli 7 lõike 4 edasilükkamist.  
 
12. Amet arvab, et komisjon peaks muutma määruse (EÜ) nr 2042/2003 artiklit 7: 
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- lisades artiklisse 7 uue lõike 6, nii et tekst oleks järgmine: 
 

“6. Amet võib otsustada erandkorras lõike 1 suhtes mitte rakendada:  

 (a) Lisa II järgmisi sätteid 28. septembrini 2006: 

– 145.A.30(e), inimfaktori elemendid, 

– 145.A.30(g), mida kohaldatakse suurele õhusõidukile, mille 
maksimaalne stardimass on rohkem kui 5700 kg, 

– 145.A.30(h) (1), mida kohaldatakse suurele õhusõidukile, mille 
maksimaalne stardimass on rohkem kui 5700 kg, 

– 145.A.30(j)(1) Lisa IV 

– 145.A.30(j)(2) Lisa IV. 

(b) Lisa II järgmisi sätteid 28. septembrini 2008: 

– 145.A.30(g), mida kohaldatakse suurele õhusõidukile, mille 
maksimaalne stardimass on 5700 kg või vähem, 

– 145.A.30(h) (1), mida kohaldatakse suurele õhusõidukile, mille 
maksimaalne stardimass on 5700 kg või vähem, 

– 145.A.30(h)(2).      

 
     - lisades artiklisse 7 uue lõike 7, nii et tekst oleks järgmine: 
 

“7. Kui amet rakendab lõike 6 sätteid, teatab ta sellest komisjonile.“ ja 
 

- nummerdada ümber artikli 7 lõige 6 artikli 7 lõikeks 8.  

 
IV. Määruse mõju hinnang 
 
13. Sellel ettepanekul on loodetavasti vaid positiivne mõju, sest see võimaldab 

välisorganisatsioonidele ja ametile samasuguse järk-järgulise rakendusgraafiku, 
mis kehtib liikmesriikide territooriumil paiknevatele organisatsioonidele.  

 
Brüssel, 1. oktoober 2004 
 
 
P. Goudou 
Tegevdirektor 
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