
Ettepanek 
 

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr …/…, 
 

[…], 
 

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, 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/EÜ1, eriti selle artikli 5 lõiget 5, 
 
ning arvestades järgmist: 
 
(1) Euroopa sertifitseerimismenetluse kuluefektiivsuse parandamiseks on vaja muuta 

õhusõidukite ja nendega seotud toodete, osade ja seadmete ning projekteerimis- ja 
tootjaorganisatsioonide sertifitseerimise nõudeid, et eelkõige taastada abijõuseadmete 
sertifitseerimise ja nende remonditööde heakskiitmise vastavus. 

(2) Seepärast tuleb vastavalt muuta komisjoni 24. septembri 2003. aasta 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 rakenduseeskirjad2. 

(3) Käesolevas määruses sätestatud meetmed põhinevad Euroopa Lennundusohutusameti 
arvamusel3, 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 lõikega 4 moodustatud Euroopa Lennundusohutusameti komitee arvamusega, 

 
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 
 

Artikkel 1 

Määrust (EÜ) nr 1702/2003 muudetakse järgmiselt. 

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

                                                 
1 ELT L 79, 19.3.2008, lk 1. 
2 ELT L 243, 27.3.2003, lk 6. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1057/2008 (ELT L 283, 

28.09.2008, lk 30). 
3 Arvamus 02/2009 „Remondi ja projekteerimisega seotud muudatused Euroopa tehnilistes normatiivides 

(ETSO)” 
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Artikkel 2 

Jõustumine 
 
Käesolev määrus jõustub järgmisel 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. Komisjoni määruse (EÜ) nr 1702/2003 lisa (21. osa) muudetakse järgmiselt: 

(1) Punkti 21A.263(c) alapunkt 5 asendatakse järgmisega: 

„5. kinnitada nende toodete või abijõuseadmete oluliste remonditööde 
projekt, mille kohta tal on tüübisertifikaat või täiendav 
tüübisertifikaat või ETSO luba.“ 

(2) Punkti 21A.431 alapunkt d asendatakse järgmisega: 

„d) ETSO artikli remontimist, välja arvatud abijõuseadme remontimist, 
käsitatakse muudatusena ETSO projektis ja see kuulub kinnitamisele 
kooskõlas punktiga 21A.611.“ 

(3) Punkti 21A.433(a) alapunkt 1 asendatakse järgmisega: 

„1. näitab vastavalt vajadusele vastavust tüübisertifikaati, 
täiendavasse tüübisertifikaati või abijõuseadme ETSO loa alla 
kuuluvate tüübisertifitseerimise alustele ja keskkonnakaitse 
nõuetele või (remondiprojekti kinnitamise) taotluse kuupäeval 
kehtivatele nõuetele ning lisaks kõnealustes 
sertifitseerimistingimustes või eritingimustes tehtud 
muudatustele, mida amet peab vajalikuks, et kehtestada 
ohutustase, mis vastab tüübisertifikaati, täiendavasse 
tüübisertifikaati või abijõuseadme ETSO loa alla kuuluvate 
tüübisertifitseerimise alustega kehtestatud tasemele.“ 

(4) Punkti 21A.433 alapunkt b asendatakse järgmisega: 

„b) Kui taotleja ei ole tüübisertifikaadi, täiendava tüübisertifikaadi või 
abijõuseadme ETSO loa omanik, võib ta täita punkti a nõudeid 
omavahendite abil või kokkuleppel tüübisertifikaadi, täiendava 
tüübisertifikaadi või abijõuseadme ETSO loa omanikuga.” 

(5) Punkt 21A.437 asendatakse järgmisega: 

„21A.437 Kinnitatud remondiprojekti väljaandmine 

Kui on kinnitatud ja näidatud, et remondiprojekt vastab punkti 21A.433(a)(1) 
kohaldatavatele sertifitseerimistingimustele ja keskkonnakaitsenõuetele, 
kinnitab projekti: 

a) amet; või 

b) nõuetekohaselt sertifitseeritud organisatsioon, kes on ka 
tüübisertifikaadi, täiendava tüübisertifikaadi või abijõuseadme ETSO loa 
omanik, ametiga kokkulepitud menetluse kohaselt; või 

c) üksnes väheoluliste remonditööde puhul nõuetekohaselt sertifitseeritud 
projekteerimisorganisatsioon ametiga kokkulepitud menetluse kohaselt.“ 

(6) Punkti 21A.445 alapunkt b asendatakse järgmisega: 

„b) Kui organisatsioon, kes kahjustust vastavalt punktile a hindab, ei ole ei 
amet ega tüübisertifikaadi, täiendava tüübisertifikaadi või abijõuseadme 
ETSO loa omanik, peab ta tõendama hindamise aluseks oleva teabe 
nõuetekohasust kas omavahendite abil või tüübisertifikaadi, täiendava 
tüübisertifikaadi või abijõuseadme ETSO loa omanikuga või tootjaga 
sõlmitud kokkuleppe alusel.“ 
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(7) Punkti 21.451(a) alapunkt 1 (ii) asendatakse järgmisega: 

„(ii) mis tulenevad koostööst tüübisertifikaadi, täiendava tüübisertifikaadi 
ja/või abijõuseadme ETSO loa omanikuga vastavalt punktile 21A.433(b).“ 

(8) Punkti 21A.451 alapunkt b asendatakse järgmisega: 

„b) välja arvatud need tüübisertifikaadi või abijõuseadme loa omanikud, kelle 
suhtes kohaldatakse punkti 21A.44, peab väheoluliste remonditööde 
kinnitatud projekti omanik: 

1. võtma endale punktides 21A.4, 21A.447 ja 21A.449 ettenähtud 
kohustused; ja 

2. täpsustama kooskõlas punktiga 21A.804(a) märgistuse, 
sealhulgas tähed EPA.“ 

(9) Punkti 21A.604 alapunkt b asendatakse järgmisega: 

„b) erandina punktist 21A.611 kohaldatakse konstruktsioonimuudatuste 
heakskiitmisel käesoleva 21. osa alajagu D või alajagu E. Kui kasutatakse 
alajagu E, antakse täiendava tüübisertifikaadi asemel välja eraldi ETSO 
luba.“ 

(10) Punktile 21A.604 lisatakse järgmine alapunkt c: 

„c) Remondiprojektide kinnitamisel kohaldatakse käesoleva 21. osa alajagu 
M.“ 

 


