
KOMISJONI MÄÄRUSE (EÜ) nr ../..  
 

muudatusettepanek 
 

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 „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 kohta,2
 
 
ning arvestades, et: 
 
(1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 artikli 7 lõikes 4 sätestatakse, et arvestades 

II lisa ja IV lisa võivad liikmesriigid välja anda piiratud kestusega lube kuni 28. 
septembrini 2005. 

 
(2) Liikmesriigid on väljendanud oma muret seoses erinevustega oma siseriiklike 

õigusaktide ja nimetatud määrusega sätestatud piiramatu kestusega lubade 
süsteemi vahel. Neid erinevusi tuleks käsitleda. 

 
(3)  Nimetatud määruse artikli 7 lõikes 4 määratletud tähtajast tuleb kinni pidada. 

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

 
(4) Käesolevas määruses sätestatud meetmed põhinevad ameti arvamusel, mis 

väljastati vastavalt algmääruse artikli 12 lõike 2 punktile b ja artikli 14 lõikele 1.3
 
 

                                                 
1 EÜT L 240, 7.9.2002, lk 1. 
2 ELT L 315, 28.11.2003, lk 1. 
3 Arvamus 5/2005 



(5) Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas algmääruse artikli 54 lõike 
3 alusel moodustatud Euroopa Lennundusohutusameti komitee arvamusega.4

 
(6) Seepärast tuleb komisjoni määrust (EÜ) nr 2042/2003 vastavalt muuta, 
 
 
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE. 
 
 

Artikkel 1 
 
Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 artikli 7 lõiget 4 muudetakse käesolevaga 
järgmiselt: 
 
“4. Arvestades II lisa ja IV lisa võivad liikmesriigid välja anda piiratud kestusega lube 
kuni 28. septembrini 2007.“ 
 

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 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Peatselt avaldamisel. 


