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KOMISJONI MÄÄRUSE (EÜ) nr …/..eelnõu, 

[…] 

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

organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta, muutes I lisa jaotist M.A.302 

(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 
Lennundusohutusameti1 loomist (edaspidi „amet“), eriti 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 kohta2, eelkõige selle I lisa; 

ning arvestades, et: 

(1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 lisasse I tuleb hõlmata uurimuse tulemused 
toimunud õnnetuste kohta, mis on seotud vananevate õhusõidukite ja kütusepaakide 
turvanõuetega. 

(2) Teksti praegune puudumine tekitab kahtluse, kas käitajad peavad arvestama 
tüübisertifikaadi omaniku poolt taotletud uusi või muudetud hooldusjuhiseid ja 
teostama hooldusprogrammi regulaarseid läbivaatusi. 

(3) Käesolevas määruses sätestatud meetmed põhinevad arvamusel, mille amet fn andis 
välja vastavalt määruse (EÜ) nr 1592/2002 artikli 12 lõike 2 punktile b ja artikli 14 
lõikele 13; 

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

 
1 EÜT L 240, 07.09.02, lk 1. 
2 ELT L 315, 28.11.03, lk 1. 
3 Arvamus X/2005, X.X.2005. 
4 Peatselt avaldamisel. 
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(5) seepärast tuleb komisjoni määrust (EÜ) nr 2042/2003 vastavalt muuta, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE. 

Artikkel 1 

Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 lisa I jaotisse M.A.302 on lisatud punktid f ja g. 

“(f) Hooldusprogrammi tuleb korrapäraselt läbi vaadata ja vajadusel muuta. Läbivaatused 
tagavad programmi  jätkuva kehtivuse käituse kogemuse seisukohast, arvestades 
tüübisertifikaadi omaniku poolt teatavaks tehtud uusi ja/või muudetud 
hooldusjuhiseid. 

(g) Hooldusprogramm peab kajastama rakendatavaid kohustuslikke regulatiivseid 
nõudeid, mis sisalduvad tüübisertifikaadi omaniku poolt välja antud dokumentides 
vastavalt osale 21A.61. 

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 


