
KOMISJONI MÄÄRUSE (EÜ) nr ../..  
 

muudatusettepanek 
 

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, 
 
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 „amet“), eriti selle artikleid 5 ja 6, 
 
võttes arvesse 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,2
 
ning arvestades, et: 
 
(1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1702/2003 artikli 5 lõikes 2 sätestatakse, et erandina 

21. osa punkti 21.A.159 suhtes võivad liikmesriigid anda välja piiratud kestusega 
lube kuni 28. septembrini 2005. 

 
(2) Kõnealuse määruse artikli 5 lõikes 5 sätestatakse, et amet hindab õigeaegselt 

nimetatud määruse sätete mõju lubade kestuse kehtivusele, koostades komisjonile 
arvamuse, mis sisaldab määruse võimalikke muudatusi. 

 
(3) Liikmesriigid on väljendanud oma muret seoses erinevustega siseriiklike 

õigusaktide ja komisjoni määrusega (EÜ) nr 1702/2003 sätestatud piiramatu 
kestusega lubade süsteemi vahel. Neid erinevusi tuleks käsitleda. 

 
(4)  Nimetatud määruse artikli 5 lõikes 2 määratletud tähtajast tuleb kinni pidada. 

Tuleks kehtestada uus tähtaeg, et liikmesriigid võiksid kohandada oma 
siseriiklikke õigusakte. 

 

                                                 
1 EÜT L 240, 7.9.2002, lk 1. 
2 ELT L 243, 28.9.2003, lk 6. 



(5) Amet on hinnanud määruse 1702/2003 sätete mõju, nagu on volitatud selle 
määruse artikli 5 lõikes 5, seetõttu pole põhjust jätta lõige 5 alles ja see tuleks 
kuulutada kehtetuks. 

 
(6) Käesolevas määruses sätestatud meetmed põhinevad ameti poolt algmääruse 

artikli 12 lõike 2 punkti b ja artikli 14 lõike 1 kohaselt väljastatud arvamusel.3
 
(7) Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas algmääruse artikli 54 lõike 

3 alusel moodustatud Euroopa Lennundusohutusameti komitee arvamusega.4
 
(8) Seepärast tuleb komisjoni määrust (EÜ) nr 1702/2003 vastavalt muuta, 
 
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE. 
 

Artikkel 1 
 
Komisjoni määruse (EÜ) nr 1702/2003 artiklit 5 muudetakse käesolevaga järgmiselt: 
 
Lõige 2 asendatakse alljärgnevaga: 
 
“2. Erandina 21. osa punkti 21.A.159 suhtes võivad liikmesriigid anda välja piiratud 
kestusega lube kuni 28. septembrini 2007.“ 
 
(b)  Lõige 5 kuulutatakse kehtetuks. 
 

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 

                                                 
3 Arvamus 5/2005 
4 Peatselt avaldamisel. 


