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Eelnõu
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr …/..,
[…],
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 nimetatud „amet“), eelkõige selle artikleid 5 ja 6,
võttes arvesse komisjoni määrust (EÜ) nr 2042/2003 õhusõidukite ja lennundustoodete ning
nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide
ja isikute sertifitseerimise kohta,2 eelkõige selle III lisa,
ning arvestades, et:
(1)

asjakohase teksti puudumine komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 III lisas jätab
võimaluse kahelda sertifitseerimist teostava personali kohustuses oma vastavat
kvalifikatsiooni tõestada ning tähtajas, mille jooksul sertifitseeriv personal peab seda
tegema;

(2)

sertifitseerimisõigust rakendav personal peab olema suuteline esitama volitatud isiku
nõudel oma kvalifikatsiooni tõestava litsentsi 24 tunni jooksul;

(3)

käesolevas määruses sätestatud meetmed põhinevad ameti poolt määruse (EÜ) nr
1592/2002 artikli 12 lõike 2 punkti b ja artikli 14 lõike 1 kohaselt väljastatud
arvamusel;3
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(4)

käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1592/2002
artikli 54 lõikega 3 moodustatud Euroopa Lennundusohutusameti komitee
arvamusega;4

(5)

seepärast tuleb komisjoni määrust (EÜ) nr 2042/2003 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE.
Artikkel 1
Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 III lisasse lisatakse alljärgnev lõige:
“66.A.55. Kvalifikatsiooni tõestamine
Sertifitseerimisõigust rakendav personal peab esitama volitatud isiku nõudel oma
kvalifikatsiooni tõestava litsentsi 24 tunni jooksul.“
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
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