
Ettepanek 
 

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr …/.., 
 

[kuupäev], 
 

õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuvat 
lennukõlblikkust ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute 

sertifitseerimist käsitleva komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 muutmise kohta, 
et parandada selle lisades sisalduvad toimetamisvead ja vasturääkivused 

 
(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 (edaspidi "amet") loomist,1 eriti selle artikleid 5 ja 6, 
 
võttes arvesse komisjoni 20. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2042/20032 
õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva 
lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise 
kohta 
 
ning arvestades järgmist: 
 
(1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 esimese rakendusaasta jooksul ilmnes, 

et selle tekst sisaldab mitmeid toimetamisvigu ning vasturääkivusi. 
 
(2) Ühenduse õigusaktid tuleb koostada selgelt, kokkuvõtlikult ja täpselt, et need 

oleksid läbipaistvad ning üldsusele ja ettevõtjatele hõlpsasti arusaadavad. 
Euroopa Kohtu pretsedendiõiguse kohaselt eeldab õiguskindluse põhimõte, et 
ühenduse õigusaktid oleksid selged ja täpsed ning et üksikisikutel oleks 
võimalik prognoosida nende kohaldamisviisi. 

 
(3) Komisjoni määrust (EÜ) nr 2042/2003 oleks vaja muuta, et lisada sisukord 

ning parandada I lisa (M osa), II lisa (145. osa), III lisa (66. osa) ja IV lisa 
(147. osa) vead ja vasturääkivused. 

 
(4) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed põhinevad ameti arvamusel3 mis on 

esitatud kooskõlas määruse (EÜ) nr 1592/2002 artikli 12 lõike 2 punktiga b ja 
artikli 14 lõikega 1. 

 

                                                      
1 EÜT L 240, 7.9.2002, lk 1. 
2 ELT L 315, 28.11.2003, lk 1. 
3 Arvamus nr 6/2005 
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(5) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 
1592/2002 artikli 54 lõike 3 kohaselt asutatud Euroopa lennundusohutusameti 
komitee arvamusega.4

 
(6) Seepärast tuleks vastavalt muuta määrust (EÜ) nr 2042/2003, 
 
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 
 

Artikkel 1 
 

Komisjoni määrust (EÜ) nr 2042/2003 muudetakse järgmiselt. 
 
Artikli 7 lõike 3 punkti c teisest taandest jäetakse välja sõna "suurte". 

 
Artikkel 2 

 
Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 I lisa (M osa), II lisa (145. osa), III lisa (66. 
osa) ja IV lisa (147. osa) muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale. 
 

Artikkel 3 
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 
  
 komisjoni liige 
 

                                                      
4 [Avaldatakse hiljem] 
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LISA 
 
Komisjoni määruse 2042/2003 I lisa (M osa) muudetakse järgmiselt. 
 
1. Sõnade "(M osa)" järele lisatakse sisukord: 
 
"Sisukord: 
 
M.1 ......................................................................................................................................4 

A JAGU TEHNILISED NÕUDED..........................................................................................4 

A alajagu ÜLDSÄTTED.............................................................................................................4 

M.A.101 Reguleerimisala ...........................................................................................................4 

B alajagu PÄDEVUS..................................................................................................................4 

M.A.201 Kohustused ..................................................................................................................4 

M.A.202 Juhtumitest teatamine ..................................................................................................5 

C alajagu JÄTKUV LENNUKÕLBLIKKUS.............................................................................6 

M.A.301 Jätkuva lennukõlblikkuse tagamisega seotud ülesanded.............................................6 

M.A.302 Hooldusprogramm.......................................................................................................6 

M.A.303 Lennukõlblikkuseeskirjad............................................................................................6 

M.A.304 Muudatus- ja remonditööde dokumendid....................................................................7 

M.A. 305 Õhusõiduki jätkuva lennukõlblikkuse dokumenteerimise kord .................................7 

M.A.306 Käitaja tehniline päevik...............................................................................................8 

M.A.307 Õhusõiduki jätkuva lennukõlblikkuse dokumentatsiooni üleandmine........................8 

D alajagu HOOLDUSSTANDARDID.......................................................................................8 

M.A.401 Tehnilised normdokumendid.......................................................................................8 

M.A.402 Hoolduse tegemine ......................................................................................................8 

M.A.403 Õhusõiduki defektid ....................................................................................................9 

E alajagu KOMPONENDID.......................................................................................................9 

M.A.501 Paigaldamine ...............................................................................................................9 

M.A.502 Komponentide hooldamine .........................................................................................9 

M.A.503 Piiratud kasutuseaga komponendid ...........................................................................10 

M.A.504 Järelevalve kasutuskõlbmatute komponentide üle ....................................................10 

F alajagu HOOLDUSORGANISATSIOON ............................................................................10 

M.A.601 Reguleerimisala .........................................................................................................10 
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M.A.602 Taotlemine.................................................................................................................10 

M.A.603 Tegevusloa kehtivus ..................................................................................................10 

M.A.604 Hooldusorganisatsiooni käsiraamat...........................................................................11 

M.A.605 Tegevusruumid ..........................................................................................................11 

M.A.606 Nõuded töötajatele.....................................................................................................11 

M.A.607 Lennundustehnilised töötajad....................................................................................11 

M.A.608 Komponendid, seadmed ja tööriistad ........................................................................12 

M.A.609 Tehnilised normdokumendid.....................................................................................12 

M.A.610 Hooldustööde käsud ..................................................................................................12 

M.A.611 Hooldusstandardid.....................................................................................................12 

M.A.612 Õhusõiduki hooldustõend..........................................................................................12 

M.A.613 Komponendi hooldustõend........................................................................................12 

M.A.614 Hooldustööde dokumenteerimine..............................................................................12 

M.A.615 Organisatsiooni õigused ............................................................................................13 

M.A.616 Organisatsiooni sisekontroll ......................................................................................13 

M.A.617 Muutused sertifitseeritud hooldusorganisatsioonis ...................................................13 

M.A.618 Hooldusorganisatsiooni sertifikaadi kehtivuse kestvus.............................................13 

M.A.619 Puudused....................................................................................................................13 

G alajagu JÄTKUVAT LENNUKÕLBLIKKUST TAGAV ORGANISATSIOON ...............14 

M.A.701 Reguleerimisala .........................................................................................................14 

M.A.702 Taotlemine.................................................................................................................14 

M.A.703 Sertifikaadi kehtivus..................................................................................................14 

M.A.704 Jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni käsiraamat...................................14 

M.A.705 Tegevusruumid ..........................................................................................................14 

M.A.706 Nõuded töötajatele.....................................................................................................14 

M.A.707 Lennukõlblikkuse kontrolli tegevad töötajad ............................................................15 

M.A.708 Jätkuva lennukõlblikkuse tagamine...........................................................................15 

M.A.709 Dokumentatsioon.......................................................................................................16 

M.A.710 Lennukõlblikkuse kontroll.........................................................................................16 

M.A.711 Organisatsiooni õigused ............................................................................................17 

M.A.712 Kvaliteedi tagamise kord...........................................................................................17 
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M.A.713 Muutused jätkuvat lennukõlblikkust tagavas sertifitseeritud organisatsioonis .........17 

M.A.714 Dokumentide säilitamine...........................................................................................18 

M.A.715 Jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni sertifikaadi kehtivuse 
kestvus ........................................................................................................................18 

M.A.716 Puudused....................................................................................................................18 

H alajagu HOOLDUSTÕENDID .............................................................................................18 

M.A.801 Õhusõiduki hooldustõend..........................................................................................18 

M.A.802 Komponendi hooldustõend........................................................................................19 

M.A.803 Omanik-piloodi volitus..............................................................................................19 

I alajagu LENNUKÕLBLIKKUSE KONTROLLI SERTIFIKAAT .......................................19 

M.A.901 Õhusõiduki lennukõlblikkuse kontroll ......................................................................19 

M.A.902 Lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadi kehtivus......................................................20 

M.A.903 Õhusõiduki registrikannete üleviimine ELi piires.....................................................20 

M.A.904 ELi imporditud õhusõidukite lennukõlblikkuse kontrollimine .................................20 

M.A.905 Puudused....................................................................................................................21 

B JAGU MENETLUS PÄDEVATELE ASUTUSTELE.........................................................21 

A alajagu ÜLDOSA..................................................................................................................21 

M.B.101 Reguleerimisala .........................................................................................................21 

M.B.102 Pädev asutus...............................................................................................................21 

M.B.103 Nõuete täitmise vastuvõetavad viisid ........................................................................21 

M.B.104 Dokumentide säilitamine ...........................................................................................21 

M.B.105 Vastastikune teabevahetus .........................................................................................22 

B alajagu PÄDEVUS................................................................................................................22 

M.B.201 Kohustused ................................................................................................................22 

C alajagu JÄTKUV LENNUKÕLBLIKKUS...........................................................................22 

M.B.301 Hooldusprogramm .....................................................................................................22 

M.B.302 Erandid.......................................................................................................................23 

M.B.303 Õhusõiduki jätkuva lennukõlblikkuse jälgimine .......................................................23 

M.B.304 Kehtetuks tunnistamine, peatamine ja piirangute kehtestamine................................23 

D alajagu HOOLDUSSTANDARDID.....................................................................................23 

E alajagu KOMPONENDID.....................................................................................................23 
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F alajagu HOOLDUSORGANISATSIOON ............................................................................23 

M.B.601 Taotlemine .................................................................................................................23 

M.B.602 Esialgne tegevusluba .................................................................................................23 

M.B.603 Sertifikaadi väljastamine ...........................................................................................24 

M.B.604 Pidev järelevalve........................................................................................................24 

M.B.605 Puudused....................................................................................................................24 

M.B.606 Muudatused................................................................................................................24 

M.B.607 Sertifikaadi kehtetuks tunnistamine, peatamine ja sellele piirangute 
kehtestamine ...............................................................................................................25 

G alajagu JÄTKUVAT LENNUKÕLBLIKKUST TAGAV ORGANISATSIOON ...............25 

M.B.701 Taotlemine .................................................................................................................25 

M.B.702 Esialgne tegevusluba .................................................................................................25 

M.B.703 Sertifikaadi väljastamine ...........................................................................................25 

M.B.704 Pidev järelevalve........................................................................................................26 

M.B.705 Puudused....................................................................................................................26 

M.B.706 Muudatused................................................................................................................26 

M.B.707 Sertifikaadi kehtetuks tunnistamine, peatamine ja sellele piirangute 
kehtestamine ...............................................................................................................26 

H alajagu HOOLDUSTÕENDID .............................................................................................26 

I alajagu LENNUKÕLBLIKKUSE KONTROLLI SERTIFIKAAT .......................................27 

M.B.901 Soovituste hindamine.................................................................................................27 

M.B.902 Pädeva asutuse poolt tehtav lennukõlblikkuse kontroll.............................................27 

M.B.903 Puudused....................................................................................................................27 

I liide Jätkuva lennukõlblikkuse tagamise leping .....................................................................28 

II liide EASA vorm 1................................................................................................................30 

III liide Lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaat.........................................................................35 

IV liide Sertifikaatide pädevused..............................................................................................38 

V liide M osa A jao F alajao nõuetele vastava hooldusorganisatsiooni sertifikaat ..................41 

VI liide M osa A jao G alajao nõuetele vastava jätkuvat lennukõlblikkust tagava 
organisatsiooni sertifikaat ...........................................................................................44 

VII liide Keerulised hooldustööd..............................................................................................46 

VIII liide Omanik-piloodi piiratud mahus hooldustööd .........................................................47” 
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2. Jaotise M.A.305 punktis a lisatakse sõnade "a) Pärast iga hooldust lisatakse 
õhusõiduki jätkuva lennukõlblikkuse dokumentide hulka sellega seotud punktile 
M.A.801" järele sõnad "või 145.A.50". 
 
3. Jaotise M.A.305 punktis e lisatakse sõnade "e) Peale käitamisdokumendi (EASA 
vorm 1 või samaväärne vorm) kantakse asjakohase komponendi" järele sõnad 
"(mootor, propeller, mootorikomplekt või piiratud kasutuseaga komponent". 
 
4. Jaotise M.A.305 punkti e alapunktis 2 lisatakse sõnade "selle sõiduki tüüp, 
seerianumber ja registritunnus" ette sõna "võimalusel". 
 
5. Jaotise M.A.305 punkti e alapunktis 2 lisatakse sõnade "selle sõiduki" järele sõnad 
"mootori, propelleri, mootorikomplekti või piiratud kasutuseaga komponendi". 
 
6. Jaotise M.A.305 punkti e alapunktis 3 lisatakse numbri "3." järele sõnad "kuupäev 
ning". 
 
7. Jaotise M.A.305 punkti h alapunkt 1 asendatakse järgmisega: "1. kõik 
üksikasjalikud hooldusdokumendid, mis on seotud õhusõiduki või sellele paigaldatud 
mis tahes piiratud kasutuseaga komponendiga, kuni neid sisalduv teave asendatakse 
mahu ja üksikasjalikkuse poolest samaväärse teabega, kuid vähemalt 24 kuud pärast 
õhusõiduki või komponendi käitamise alalist lõpetamist". 
 
8. Jaotise M.A.305 punkti h alapunktis 2 lisatakse sõna "üldlennuaeg" järele sõnad 
"(tunnid, kalendriaeg, tsüklid ja maandumised)". 
 
9. Jaotise M.A.305 punkti h alapunkti 2 algusest jäetakse välja sõnad "vajaduse 
korral" ja sõna "üldlennuaeg" järelt jäetakse välja sõnad "ja lennutsüklid". 
 
10. Jaotise M.A.401 punkti b alapunkti 1 lisatakse sõnade "kõik pädeva asutuse" 
järele sõnad "või ameti".  
 
11. Jaotises  M.A.503 lisatakse lause "Piiratud kasutuseaga komponendid ei tohi olla 
paigaldatud oma sertifitseeritud kasutuseast, mis on määratletud hooldusprogrammis 
ja lennukõlblikkuseeskirjades, kauem." järele laused "Sertifitseeritud kasutusiga 
määratakse vastavalt vajadusele kindlaks kalendriajas, lennutundides või 
lennutsüklites. Sertifitseeritud kasutusea lõppedes tuleb komponent õhusõidukist 
eemaldada, et teha sellele hooldust või see hävitada, kui komponent on 
kindlaksmääratud elueaga." 
 
12. [Ingliskeelse versiooni] jaotise M.A.504 punkti a alapunktis 2 asendatakse sõna 
"program" sõnaga "programme". 
 
13. [Ingliskeelse versiooni] jaotises M.A.602 asendatakse sõna "variation" sõnaga 
"change".14. Jaotise M.A.603 punktis a asendatakse "5. liites" sõnadega "V liites".15.  
Jaotise M.A.603 punkti a alapunktis 1 asendatakse "4. liites" sõnadega "IV liites". 
16. Jaotise M.A.614 punktis c asendatakse sõnad "kolm aastat" sõnadega "kaks 
aastat". 
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17. Jaotise M.A.614 punkti c alapunktis 1 asendatakse sõnad "kahjustuste ja varguse" 
sõnadega "kahjustuste, varguste ja muutmise". 
 
18. [Ingliskeelse versiooni] jaotises M.A.702 asendatakse sõna "variation" sõnaga 
"change". 
 
19. Jaotise M.A.704 punkti a alapunktis 3 asendatakse "M.A.706 punktis b" sõnadega 
"M.A.706 punktis a". 
 
20. Jaotise M.A.704 punkti a alapunktis 4 asendatakse "M.A.706 punktis b" sõnadega 
"M.A.706 punktis a". 
 
21. Jaotise M.A.704 punkti b viimases lauses lisatakse sõnade "Punkti b sätetest 
olenemata" ette "c)". 
 
22. Jaotise M.A.708 punktis c lisatakse sõnade "145. osa järgi sertifitseeritud 
organisatsiooni või mõne teise" järele sõnad "sama tüüpi õhusõidukite". 
 
23. Jaotise M.A.708 punkti c alapunktis 1 asendatakse sõna "plaaniväliselt" sõnadega 
"aeg-ajalt". 
 
24. Jaotise M.A.710 punktis a asendatakse "M.A.902" sõnadega "M.A.901". 
 
25. Jaotise M.A.710 punkti c alapunktis 4 asendatakse "M.A.404" sõnadega 
"M.A.403". 
 
26. Jaotise M.A.710 punktis d asendatakse sõnad "M.A.902 lõikest a" sõnadega 
"M.A.901 lõikest a". 
 
27. Jaotise M.A.710 punktis e asendatakse "M.A.902" sõnadega "M.A.901". 
 
28. Jaotise M.A.711 punkti a alapunktis 1 asendatakse sõnad "mitte äriliseks 
lennutranspordiks kasutatavate õhusõidukite" sõnadega "kommertslennunduses 
mittekasutatavate õhusõidukite". 
 
29. Jaotise M.A.711 punktis b lisatakse sõnade "peale selle võidakse anda jätkuvat 
lennukõlblikkust tagavale sertifitseeritud organisatsioonile luba" järele sõnad 
"teostada punkti M.A.710 kohast kontrolli ja:". 
 
30. Jaotise M.A.711 punkti b alapunktis 1 asendatakse sõna "või" sõnaga "ja". 
 
31. Jaotise M.A.714 punktis d asendatakse sõnad "kahjustuste, muutmise ja varguse" 
sõnadega "kahjustuste, varguste ja muutmise". 
 
32. Jaotise M.A.801 punkti b alapunktis 2 asendatakse "7. liites" sõnadega "VII 
liites". 
 
33. Jaotise M.A.905 punktis c asendatakse "M.B.303" sõnadega "M.B.903". 
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34. [Ingliskeelse versiooni] jaotise M.B.104 alapunkti b punktis 3 asendatakse sõna 
"program" sõnaga "programme". 
 
35. Jaotise M.B.104 punkti d alapunkti 7 viimasest lausest jäetakse välja sõnad "M 
osa B jao B alajaos osutatud". 
 
36. [Ingliskeelse versiooni] jaotise M.B.604 punktis a asendatakse sõna "program" 
sõnaga "programme". 
 
37. [Ingliskeelse versiooni] jaotise M.B.704 punktis a asendatakse sõna "program" 
sõnaga "programme". 
 
38. [Ingliskeelse versiooni] jaotise M.B.606 punktis a asendatakse sõna 
"amendments" sõnaga "changes". 
 
38. [Ingliskeelse versiooni] jaotise M.B.606 punktis b asendatakse sõna 
"amendments" sõnaga "changes". 
 
39. [Ingliskeelse versiooni] jaotise M.B.706 punktis a asendatakse sõna 
"amendments" sõnaga "changes". 
 
40. [Ingliskeelse versiooni] jaotise M.B.706 punktis b asendatakse sõna 
"amendments" sõnaga "changes". 
 
41. Jaotises  M.A.901 asendatakse sõnad "M.A.902 lõikele d" sõnadega "M.A.901 
lõikele d". 
 
42. II liite punkti 2 lahtris 1 lisatakse "Lahter 1 Selle lennuameti nimetus ja 
liikmesriik, mille heakskiidul sertifikaat väljastati." järele lause "Kui pädev asutus on 
amet, tuleb märkida EASA.". 
 
43. [Ingliskeelse versiooni] II liite punkti 2 lahtri 12 1. alapunktis asendatakse 
"operational" sõnaga "service". 
 
44. II liites esitatakse käitamissertifikaat (EASA vorm 1) rõhtpaigutusega vormingus. 
 
45. [Ingliskeelse versiooni] II liite käitamissertifikaadis (EASA vorm 1) lisatakse 
lahtri 14 esimeses taandes sõnade "approved design data and are in" järele sõna "a". 
 
46. III liites (lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaat, EASA vorm 15b) lisatakse sõnade 
"Sertifitseeriv liikmesriik" järele tärn "*". 
 
47. III liites (lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaat, EASA vorm 15b) asendatakse 
sõnad "Euroopa lennuohutusameti liige" sõnadega "Euroopa Liidu liikmesriik**". 
 
48. III liites (lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaat, EASA vorm 15b) lisatakse sõnade 
"Sertifikaadi number: …" järele järgmine uus lõik: "* Vajadusel kolmas riik / ** 
Kolmanda riigi puhul välja jätta". 
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49. III liites (lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaat, EASA vorm 15b) kustutatakse 
sõnade "ARC-VIIDE" järelt "AA–G1–000". 
 
50. III liites (lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaat, EASA vorm 15b) kustutatakse 
sõna "VIIDE" järelt "MS–G1–000". 
 
51. III liites (lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaat, EASA vorm 15a) lisatakse sõna 
"LIIKMESRIIK" järele tärn "*". 
 
52. III liites (lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaat, EASA vorm 15a) asendatakse 
sõnad "Euroopa lennuohutusameti liige" sõnadega "Euroopa Liidu liikmesriik**". 
 
53. III liites (lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaat, EASA vorm 15a) lisatakse sõnade 
"Sertifikaadi number: …" järele järgmine uus lõik: "* Vajadusel kolmas riik / ** 
Kolmanda riigi puhul välja jätta". 
 
54. III liites (lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaat, EASA vorm 15a) asendatakse 
sõnad "Euroopa lennuohutusameti liige" sõnadega "Euroopa Liidu liikmesriik". 
 
55. III liitest (lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaat, EASA vorm 15a) jäetakse välja 
sõnad "ARC-VIIDE". 
 
56. IV liites (sertifikaatide pädevused) kustutatakse punkti 11 tabeli teise veeru 
kolmandas reas sõnade "PÄDEVUS A4: MUUD ÕHUSÕIDUKID KUI 
PÄDEVUSTEGA" järelt "A1". 
 
57. IV liites (sertifikaatide pädevused) asendatakse punkti 11 tabeli teise veeru 
viiendas reas "C20" sõnaga "C22". 
 
58. IV liites (sertifikaatide pädevused) lisatakse punkti 11 tabeli 1 teise veeru 
kolmeteistkümnendas reas sõnade "C5: elektrisüsteemid" järele sõnad "ja laternad". 
 
59. IV liites (sertifikaatide pädevused) kustutatakse punkti 11 tabeli 1 teise veeru 
seitsmeteistkümnendast reast sõna "plaaner". 
 
60. [Ingliskeelse versiooni] IV liites (sertifikaatide pädevused) lisatakse punkti 11 
tabeli 1 teise veeru kahekümnendas reas sõnade "C12 Hydraulic" järele sõna "Power". 
 
61. IV liites (sertifikaatide pädevused) asendatakse punkti 11 tabeli 1 teise veeru 
kahekümne esimeses reas sõna" mõõteriistad" sõnadega "näidiku/salvestussüsteemid". 
 
62. IV liites (sertifikaatide pädevused) asendatakse punkti 11 tabeli 1 teise veeru 
kahekümne viiendas reas sõnad "C17: suruõhuseadmed" sõnadega "C17: suruõhu- ja 
vaakumseadmed". 
 
63. IV liites (sertifikaatide pädevused) lisatakse punkti 11 tabeli 1 teises veerus 
kahekümne kaheksanda rea "C20: konstruktsiooniosad" järele järgmine rida: "C21: 
vesiballast". 
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64. IV liites (sertifikaatide pädevused) lisatakse punkti 11 tabeli 1 teises veerus 
kahekümne kaheksanda rea "C20: konstruktsiooniosad" järele järgmine rida: "C22: 
peajõuseadme võimendid". 
 
65. V liites (M osa A jao F alajao nõuetele vastava hooldusorganisatsiooni sertifikaat, 
EASA vorm 3) lisatakse sõna "LIIKMESRIIK" järele tärn "*". 
 
66. V liites (M osa A jao F alajao nõuetele vastava hooldusorganisatsiooni sertifikaat, 
EASA vorm 3) asendatakse sõnad "Euroopa Lennuohutusameti liige" sõnadega 
"Euroopa Liidu liikmesriik**". 
 
67. V liites (M osa A jao F alajao nõuetele vastava hooldusorganisatsiooni sertifikaat, 
EASA vorm 3) lisatakse "on M osa A jao F alajaos osutatud hooldusorganisatsioon, 
kellel on luba hooldada sertifikaadi lisas loetletud tooteid ning anda nende kohta 
eespool esitatud viitenumbriga välja hooldustõendeid" järele järgmine punkt: "* 
Vajadusel kolmas riik või EASAsse mittekuuluv riik / ** Kolmanda riigi või 
EASAsse mittekuuluva riigi puhul välja jätta". 
 
68. V liites (M osa A jao F alajao nõuetele vastava hooldusorganisatsiooni sertifikaat, 
EASA vorm 3) lisatakse sõnade "on M osa A jao F alajaos osutatud 
hooldusorganisatsioon, kellel on luba hooldada sertifikaadi lisas loetletud tooteid" 
järel sõnad "osi ja seadmeid". 
 
69. V liites (M osa A jao F alajao nõuetele vastava hooldusorganisatsiooni sertifikaat, 
EASA vorm 3) lisatakse tingimustes sõnade "1. Käesolev sertifikaat kehtib üksnes 
sertifitseeritud hooldusorganisatsiooni käsiraamatu sertifikaadi osas määratletud 
valdkonnas" järele sõnad "millele viidatakse M osa A jao F alajaos". 
 
70. V liites (M osa A jao F alajao nõuetele vastava hooldusorganisatsiooni sertifikaat, 
EASA vorm 3) lisatakse tingimustes sõnade "4. Kui eespool nimetatud tingimused on 
täidetud, on käesolev sertifikaat kehtiv" järele sõna "tähtajatult". 
 
71. V liites (M osa A jao F alajao nõuetele vastava hooldusorganisatsiooni sertifikaat, 
EASA vorm 3) lisatakse tingimustes punkti 4 järel sõnade "väljaandmise kuupäev" 
ette sõna "originaali". 
 
72. V liites (M osa A jao F alajao nõuetele vastava hooldusorganisatsiooni sertifikaat, 
EASA vorm 3) asendatakse tingimustes punkti 4 järel sõnad "sertifikaadi lisa 
kuupäev" sõnadega "käesoleva versiooni kuupäev". 
 
73. V liites (M osa A jao F alajao nõuetele vastava hooldusorganisatsiooni sertifikaat, 
EASA vorm 3) lisatakse tingimustes punkti 4 järel sõnade "sertifikaadi lisa kuupäev" 
järele sõnad "versioon nr". 
 
74.  V liites (M osa A jao F alajao nõuetele vastava hooldusorganisatsiooni sertifikaat, 
EASA vorm 3) lisatakse tingimustes sõnade "EASA vorm 3" järele sõnad "– M osa". 
 
75. V liites (M osa A jao F alajao nõuetele vastava hooldusorganisatsiooni sertifikaat, 
EASA vorm 3) asendatakse sertifikaadi lisa teise veeru üheteistkümnendas reas sõnad 
"D1: mittepurustavad kontrollid" sõnadega "D1: mittepurustavad katsed". 
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76. V liites (M osa A jao F alajao nõuetele vastava hooldusorganisatsiooni sertifikaat, 
EASA vorm 3) sertifikaadi lisas lisatakse sõna "viide: …" ette sõnad 
"hooldusorganisatsiooni käsiraamatu". 
 
77. V liites (M osa A jao F alajao nõuetele vastava hooldusorganisatsiooni sertifikaat, 
EASA vorm 3) asendatakse sertifikaadi lisa kolmanda veeru üheteistkümnendas reas 
sõnad "Kõik liigid" sõnadega "Viidata konkreetsele mittepurustavate katsete 
meetodile". 
 
78. V liites (M osa A jao F alajao nõuetele vastava hooldusorganisatsiooni sertifikaat, 
EASA vorm 3) sertifikaadi lisas lisatakse sõna "viide: …" ette sõnad 
"hooldusorganisatsiooni käsiraamatu". 
 
79. V liites (M osa A jao F alajao nõuetele vastava hooldusorganisatsiooni sertifikaat, 
EASA vorm 3) lisatakse sertifikaadi lisas sõnade "väljaandmise kuupäev" ette sõna 
"originaali". 
 
80. V liites (M osa A jao F alajao nõuetele vastava hooldusorganisatsiooni sertifikaat, 
EASA vorm 3) lisatakse sertifikaadi lisas sõnade "väljaandmise kuupäev" järele sõnad 
"käesoleva versiooni kuupäev". 
 
81. V liites (M osa A jao F alajao nõuetele vastava hooldusorganisatsiooni sertifikaat, 
EASA vorm 3) lisatakse sertifikaadi lisas sõnade "väljaandmise kuupäev" järele sõnad 
"versioon nr: …". 
 
82. V liites (M osa A jao F alajao nõuetele vastava hooldusorganisatsiooni sertifikaat, 
EASA vorm 3) asendatakse sertifikaadi lisas sõnad "liikmesriigi nimel" sõnadega 
"pädeva asutuse nimel". 
 
83. VI liide (M osa A jao G alajao nõuetele vastava jätkuvat lennukõlblikkust tagava 
organisatsiooni sertifikaat, EASA vorm 14) asendatakse järgmisega:  
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"VI liide 
 

M osa A jao G alajao nõuetele vastava jätkuvat lennukõlblikkust tagava 
organisatsiooni sertifikaat 

 
LIIKMESRIIK* 

Euroopa liidu liikmesriik** 
 

SERTIFIKAAT 
 

VIIDE: 
 

Vastavalt kehtivale komisjoni määrusele (EÜ) nr 2042/2003 ja allpool 
sätestatud tingimustele tõendab liikmesriik käesolevaga, et 

 
 [ÄRINIMI] JÄTKUVAT LENNUKÕLBLIKKUST TAGAV 

ORGANISATSIOON 
 
on M osa A jao G alajaos viidatud jätkuvat lennukõlblikkust tagav 
organisatsioon, millel on lubatud kontrollida allpool loetletud 
õhusõidukite jätkuvat lennukõlblikkust ning esitada pärast punktis 
M.A.710 sätestatud lennukõlblikkuse kontrolle soovitusi või anda välja 
lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaate, millele tuleb märkida: 

 
TINGIMUSED 

 
1. Käesolev sertifikaat kehtib üksnes M osa A jao G alajaos osutatud jätkuvat 
lennukõlblikkust tagava sertifitseeritud organisatsiooni käsiraamatus 
sertifikaadi osas määratletud valdkonnas ning 
 
2. käesoleva sertifikaadi kehtivuse säilimiseks tuleb täita jätkuvat 
lennukõlblikkust tagava sertifitseeritud organisatsiooni käsiraamatus 
määratletud protseduure ning 
 
3. käesolev sertifikaat kehtib, kuni sertifitseeritud hooldusorganisatsioon 
vastab M osa nõuetele. 
 
4. Kui eespool nimetatud tingimused on täidetud, kehtib käesolev sertifikaat 
tähtajatult, välja arvatud juhul, kui sertifikaadist on eelnevalt loobutud, see on 
asendatud teise sertifikaadiga, peatatud või kehtetuks tunnistatud. 
 
Kui käesolev vorm väljastatakse ka lennuettevõtja sertifikaadi omanikule, 
tuleb viitena kasutada lennuettevõtja sertifikaadi numbrit ning asendada 
ülaltoodud tingimused 3 ja 4 järgmiste lisatingimustega: 
 
5. Käesolev sertifikaat ei anna õigust käitada eespool loetletud tüüpi 

õhusõidukeid. Õhusõidukite käitamise õiguse annab lennuettevõtja 
sertifikaat. 
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6. Käesolev sertifikaat kehtib üksnes nende registreeritud õhusõidukite suhtes, 

mis on märgitud M osa A jao G alajaos osutatud jätkuvat lennukõlblikkust 
tagava sertifitseeritud organisatsiooni käsiraamatu sertifitseerimist käsitlevas 
osas. 

 
7. Käesolev sertifikaat kehtib juhul, kui käitaja täidab M osa A jao G alajao 

nõudeid ning õhusõiduki kehtiv hooldusprogramm, miinimumvarustuse 
loetelu ja õhusõiduki lennupäevikud on heaks kiidetud. 

 
8. Kui tehnilisi teenuseid osutab mõni teine organisatsioon kui käitaja, kehtib 

käesolev sertifikaat juhul, kui see (need) organisatsioon(id) täidab (täidavad) 
oma kehtivaid lepingulisi kohustusi. 

 
9. Lennuettevõtja sertifikaadi kehtivuse lõppemisel, selle peatamisel või 

kehtetuks tunnistamisel kaotab käesolev sertifikaat automaatselt kehtivuse, 
kui pädev asutus ei ole selgesõnaliselt sätestanud teisiti. 

 
10. Kui eespool nimetatud tingimused on täidetud, on käesolev sertifikaat 

kehtiv, välja arvatud juhul kui sertifikaadist on eelnevalt loobutud, see on 
asendatud teise sertifikaadiga, peatatud või kehtetuks tunnistatud. 

 
Algse väljaandmise kuupäev:     Allkiri: 
 
Käesoleva versiooni kuupäev: 
 
Versiooni nr: 
 
         Pädeva asutuse nimel 
Lehekülg 1 /  

 
"* Vajadusel kolmas riik või EASAsse mittekuluv riik / ** Kolmanda riigi või 
EASAsse mittekuuluva riigi puhul välja jätta". 
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Sertifitseerimisgraafik 
 
Organisatsiooni nimi:  [ÄRINIMI] 
 
 
Viide: 
 
 

Õhusõiduki tüüp 
Sertifitseeritud 

hooldusprogrammi 
viide 

Lennukõlblikkuse 
kontrollimine 

lubatud 

Kvaliteedisüsteemi 
alusel töötav(ad) 

organisatsioon(id) 
 , läbi vaadatud Jah  
 , läbi vaadatud Ei  
    
    
    
    

 
 
Käesolev sertifitseerimisgraafik hõlmab üksnes M osa A jao G alajao kohaselt 
heakskiidetud jätkuvat lennukõlblikkust tagava sertifitseeritud organisatsiooni 
käsiraamatu sertifitseerimist käsitlevas osas sätestatut 
 
 
Jätkuvat lennukõlblikkust tagava sertifitseeritud organisatsiooni käsiraamatu viide: 
 
Algse väljaandmise kuupäev:     Allkiri: 
 
Käesoleva versiooni kuupäev: 
 
Versiooni nr: 

 
         Pädeva asutuse nimel 
 

______” 
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Komisjoni määruse 2042/2003 II lisa (145. osa) muudetakse järgmiselt. 
 
1. Sõnade "(145. osa)" järele lisatakse sisukord: 
 
"Sisukord: 
 
145.1 Üldosa .............................................................................................................................49 

A JAGU 49 

145.A.10 Reguleerimisala.........................................................................................................49 

145.A.15 Taotlemine ................................................................................................................49 

145.A.20 Sertifikaadi tingimused .............................................................................................49 

145.A.25 Nõuded tööruumidele................................................................................................49 

145.A.30 Nõuded töötajatele ....................................................................................................50 

145.A.35 Lennundustehnilised töötajad ning B1- ja B2-kategooria tugitöötajad ....................52 

145.A.40 Seadmed, tööriistad ja materjalid..............................................................................53 

145.A.42 Komponentide vastuvõtmine ....................................................................................53 

145.A.45 Tehnilised normdokumendid ....................................................................................54 

145.A.47 Hoolduse planeerimine .............................................................................................55 

145.A.50 Hooldustõendite väljastamine ...................................................................................55 

145.A.55 Hooldustööde dokumendid .......................................................................................55 

145.A.60 Juhtumitest teatamine................................................................................................56 

145.A.65 Ohutuse- ja kvaliteedipoliitika, hooldustööde tegemise kord ning kvaliteedi 
tagamise kord..............................................................................................................56 

145.A.70 Hooldusorganisatsiooni käsiraamat ..........................................................................57 

145.A.75 Organisatsiooni õigused............................................................................................57 

145.A.80 Organisatsiooni piirangud.........................................................................................58 

145.A.85 Muudatused organisatsioonis....................................................................................58 

145.A.90 Organisatsiooni sertifikaadi kehtivuse kestvus .........................................................58 

145.A.95 Puudused ...................................................................................................................58 

B JAGU MENETLUS PÄDEVATELE ASUTUSTELE.....................................................58 

145.B.01 Reguleerimisala.........................................................................................................58 

145.B.10 Pädev asutus ..............................................................................................................58 

145.B.15 Mitmes liikmesriigis asuvad organisatsioonid ..........................................................59 
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145.B.17 Nõuete täitmise vastuvõetavad viisid........................................................................59 

145.B.20 Esialgne tegevusluba .................................................................................................59 

145.B.25 Sertifikaadi väljastamine ...........................................................................................59 

145.B.30 Sertifikaadi pikendamine...........................................................................................59 

145.B.35 Muudatused ...............................................................................................................60 

145.B.40 Hooldusorganisatsiooni käsiraamatu muutmine .......................................................60 

145.B.45 Sertifikaatide kehtetuks tunnistamine, peatamine ja nendele piirangute 
kehtestamine ...............................................................................................................60 

145.B.50 Puudused ...................................................................................................................60 

145.B.55 Dokumentide säilitamine...........................................................................................60 

145.B.60 Erandid ......................................................................................................................61 

I liide EASA vormi 1 kasutamine hooldustööde tõendamise korral.........................................62 

II liide Organisatsiooni sertifikaatide klasside ja pädevuste süsteem.......................................67 

III liide EASA vorm 3...............................................................................................................71 

IV liide 66. osa nõuete kohaselt kvalifitseerimata töötajate jaotise 145.A.30 punkti j 
alapunktide 1 ja 2 järgi rakendamise tingimused .....................................................73” 

 
2. [Ingliskeelse versiooni] jaotises 145.A.15 asendatakse sõna "variation" sõnaga 
"change". 
 
3. Jaotise 145.A.35 punktis b asendatakse sõnad "66. osas" sõnadega “nagu see on 
ette nähtud 66. osaga". 
 
4. Jaotise 145.A.35 punkti j alapunkti 4 teises lõigus lisatakse sõnade 
“lennundustehnilistele töötajatele" järele sõnad "ning B1- ja B2-kategooria 
tugitöötajatele". 
 
5. Jaotise 145.A.55 punkti c alapunktis 1 asendatakse sõnad "tule, vee ja varguse" 
sõnadega "kahjustuste, varguse ja muutmise". 
 
6. Jaotise 145.A.90 punkti a  alapunktis 1 asendatakse “145.B.40” sõnaga “145.B.50”. 
 
7. [Ingliskeelse versiooni] jaotise 145.B.40 pealkirjas asendatakse sõna "amendments" 
sõnaga "changes". 
 
8. [Ingliskeelse versiooni] jaotise 145.B.40 alapunktis 1 asendatakse sõna 
"amendments" sõnaga "changes". 
 
9. [Ingliskeelse versiooni] jaotise 145.B.40 alapunktis 2 asendatakse sõna 
"amendments" sõnaga "changes". 
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10. I liites (EASA vormi 1 kasutamine hooldustööde tõendamise korral) punkti 2 
lahtrile 1 lisatakse "Lahter 1 Selle liikmesriigi pädeva asutuse nimi ja riik, kelle 
heakskiidul tõend väljastati." järele lause "Kui pädev asutus on amet, tuleb märkida 
"EASA".". 
 
11. [Ingliskeelse versiooni] I liites (EASA vormi 1 kasutamine hooldustööde 
tõendamise korral) asendatakse punkti 2 lahtri 12 1. alapunktis "kapitaalremondi 
läbinud" sõna "operational" sõnaga "service". 
 
12. I liites esitatakse käitamissertifikaat (EASA vorm 1) rõhtpaigutusega vormingus. 
 
13. [Ingliskeelse versiooni] I liite käitamissertifikaadis (EASA vorm 1) lisatakse lahtri 
14 esimeses taandes sõnade "approved design data and are in" järele sõna "a". 
 
14. I liite käitamissertifikaadi (EASA vorm 1) allmärkuses asendatakse sõnad "peab 
kontrollima" sõnaga "kontrollib". 
 
15. II liites (organisatsioonide sertifikaatide klasside ja pädevuste süsteem) 
asendatakse punkti 12 tabeli teise veeru kuuendas reas "C20" sõnaga "C22". 
 
16.  II liites (organisatsioonide sertifikaatide klasside ja pädevuste süsteem) 
kustutatakse punkti 12 tabeli teise veeru esimesest reast märk "/". 
 
17. II liites (organisatsioonide sertifikaatide klasside ja pädevuste süsteem) 
kustutatakse punkti 12 tabeli teise veeru teisest reast märk "/". 
 
18. II liites (organisatsioonide sertifikaatide klasside ja pädevuste süsteem) lisatakse 
punkti 12 tabeli 1 teise veeru neljateistkümnendas reas sõnade "C5: elektrisüsteemid" 
järele sõnad "ja laternad". 
 
19. II liites (organisatsioonide sertifikaatide klasside ja pädevuste süsteem) 
kustutatakse punkti 12 tabeli 1 teise veeru kaheksateistkümnendast reast sõna 
"plaaner". 
 
20. [Ingliskeelse versiooni] II liites (organisatsioonide sertifikaatide klasside ja 
pädevuste süsteem) lisatakse punkti 12 tabeli 1 teise veeru kahekümne esimeses reas 
sõnade "C12 Hydraulic" järele sõna "Power". 
 
21. II liites (organisatsioonide sertifikaatide klasside ja pädevuste süsteem) 
asendatakse punkti 12 tabeli 1 teise veeru kahekümne teises reas sõnad "C13: 
mõõteriistad" sõnadega "C13: näidiku/salvestussüsteemid". 
 
22. II liites (organisatsioonide sertifikaatide klasside ja pädevuste süsteem) 
asendatakse punkti 12 tabeli 1 teise veeru kahekümne kuuendas reas sõnad "C17: 
suruõhuseadmed" sõnadega "C17: suruõhu- ja vaakumseadmed". 
 
23. II liites (organisatsioonide sertifikaatide klasside ja pädevuste süsteem) lisatakse 
punkti 12 tabeli 1 teises veerus kahekümne üheksanda rea "C20: konstruktsiooniosad" 
järele järgmine rida: "C21: vesiballast". 
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24. II liites (organisatsioonide sertifikaatide klasside ja pädevuste süsteem) lisatakse 
punkti 12 tabeli 1 teises veerus kahekümne üheksanda rea "C20: konstruktsiooniosad" 
järele järgmine rida: "C22: peajõuseadme võimendid". 
 
25. III liite EASA vormis 3 lisatakse sõna "LIIKMESRIIK" järele tärn "*". 
 
26. III liite EASA vormis 3 asendatakse sõnad "Euroopa Lennuohutusameti liige" 
sõnadega "Euroopa Liidu liikmesriik**". 
 
27. III liite EASA vormis 3 asendatakse 1. tingimuses sõna “sertifikaadi” sõnaga 
“töövaldkonna”. 
 
28. III lisa EASA vormis 3 kustutatakse sõnade "sertifikaadi lisa kuupäev:" järelt 
sõnad " ... (ei ole kohustuslik)". 
 
29. III liite EASA vormis 3 lisatakse sõnade "pädeva asutuse nimel" järele järgmine 
uus lõik: "* Vajadusel kolmas riik või EASAsse mittekuuluv riik / ** Kolmanda riigi 
või EASAsse mittekuuluva riigi puhul välja jätta". 
 
30. III liite EASA vormis 3 lisatakse sõnade "EASA vorm 3" järele "– 145. osa". 
 
31. III liite EASA vormis 3 kustutatakse sõna "viide" järelt "M/S.001". 
 
32. III liite EASA vormis 3 asendatakse sertifikaadi lisa teise veeru 
üheteistkümnendas reas sõnad "D1: mittepurustavad kontrollid" sõnadega "D1: 
mittepurustavad katsed". 
 
33. III liite EASA vormis 3 asendatakse sertifikaadi lisa teise veeru 
üheteistkümnendas reas sõnad "kõik liigid" sõnadega "viidata konkreetsele 
mittepurustavate katsete meetodile". 
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Komisjoni määruse 2042/2003 III lisa (66. osa) muudetakse järgmiselt. 
 
1. Sõnade "(66. osa)" järele lisatakse sisukord: 
 
"Sisukord: 
 
66.1 ....................................................................................................................................74 

A JAGU....................................................................................................................................74 

A alajagu LENNUNDUSTEHNILISTE TÖÖTAJATE LOAD – LENNUKID JA 
HELIKOPTERID .......................................................................................................74 

66.A.1 Reguleerimisala.............................................................................................................74 

66.A.10 Taotlemine ..................................................................................................................74 

66.A.15 Taotleja vanuse alampiir .............................................................................................74 

66.A.20 Õigused .......................................................................................................................74 

66.A.25 Nõuded alusteadmistele ..............................................................................................75 

66.A.30 Nõuded kogemustele...................................................................................................75 

66.A.40 Lennundustehnilise töötaja loa jõushoidmine.............................................................76 

66.A.45 Tüübi-/töökoolitus ja pädevused.................................................................................76 

66.A.70 Kvalifikatsiooni muutmine .........................................................................................77 

B alajagu MUUD ÕHUSÕIDUKID KUI LENNUKID JA HELIKOPTERID .................77 

66.A.100 Üldosa .......................................................................................................................77 

C alajagu KOMPONENDID.....................................................................................................77 

66.A.200 Üldosa .......................................................................................................................77 

B JAGU MENETLUS PÄDEVATELE ASUTUSTELE.........................................................78 

A alajagu ÜLDOSA..................................................................................................................78 

66.B.05 Reguleerimisala...........................................................................................................78 

66.B.10 Pädev asutus ................................................................................................................78 

66.B.15 Nõuete täitmise vastuvõetavad viisid..........................................................................78 

66.B.20 Dokumentide säilitamine.............................................................................................78 

66.B.25 Vastastikune teabevahetus...........................................................................................78 

66.B.30 Erandid ........................................................................................................................79 

B. alajagu LENNUNDUSTEHNILISE TÖÖTAJA LOA VÄLJASTAMINE.........................79 

66.B.100 Lennundustehniliste töötajate lubade väljastamise kord pädevale asutusele ............79 
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66.B.105 Lennundustehniliste töötajate lubade väljastamise kord 145. osa nõuete järgi 
sertifitseeritud hooldusorganisatsioonide kaudu.........................................................79 

66.B.110 Lennundustehniliste töötajate lubade muutmise kord täiendavate baas- või 
alamkategooriate lisamiseks .......................................................................................79 

66.B.115 Lennundustehniliste töötajate lubade muutmise kord õhusõidukitüüpide või 
gruppide lisamiseks ....................................................................................................79 

66.B.120 Lennundustehniliste töötajate lubade kehtivuse uuendamise kord ...........................80 

C alajagu EKSAMID ................................................................................................................80 

66.B.200 Pädeva asutuse korraldatavad eksamid .....................................................................80 

D alajagu SISERIIKLIKU KVALIFIKATSIOONI MUUTMINE 
LENNUNDUSTEHNILISE TÖÖTAJA LOAKS ......................................................80 

66.B.300 Üldosa........................................................................................................................80 

66.B.305 Muutmisaruanded siseriiklike kvalifikatsioonide korral...........................................81 

66.B.310 Muutmisaruanded sertifitseeritud hooldusorganisatsioonide volituste korral ..........81 

E alajagu EKSAMI BOONUSPUNKTID ................................................................................81 

66.B.400 Üldosa........................................................................................................................81 

66.B.405 Eksami boonuspunktide aruanne...............................................................................81 

F alajagu LENNUNDUSTEHNILISE TÖÖTAJA LOA KEHTETUKS 
TUNNISTAMINE, PEATAMINE VÕI SELLELE PIIRANGUTE 
KEHTESTAMINE .....................................................................................................81 

66.B.500 Lennundustehnilise töötaja loa kehtetuks tunnistamine, peatamine või 
sellele piirangute kehtestamine...................................................................................81 

I liide Nõuded alusteadmistele..................................................................................................82 

II liide Alusteadmiste eksamineerimisstandard ......................................................................135 

III liide Tüübikoolitus ja eksamineerimisstandard .................................................................138 

IV liide Nõuded kogemustele 66. osa järgse lennundustehnilise töötaja loa 
laiendamisel ..............................................................................................................144 

V liide Taotluse vorm ja loaformaadi näide .........................................................................144” 

 
2. [Ingliskeelse versiooni] jaotises 66.A.10 asendatakse sõna "amendment" sõnaga 
"change".  
 
3. Jaotise 66.A.40 punktis a jäetakse sõnade "lennundustehnilise töötaja luba kaotab 
kehtivuse viis aastat pärast tema viimast väljaandmist" järelt välja sõnad "või 
muutmist". 
 
4. Jaotise 66.A.45 punktis h asendatakse sõnad "lõikes 3" sõnadega "lõikes c".  
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5. [Ingliskeelse versiooni] jaotise 66.B.10 punktis a asendatakse sõna "amendment" 
sõnaga "change". 
 
6. [Ingliskeelse versiooni] jaotise 66.B.20 punktis a asendatakse sõna "amendment" 
sõnaga "change". 
 
7. Jaotise 66.B.100 punktis b asendatakse sõnad “1. liites” sõnadega “I liites”. 
 
8. [Ingliskeelse versiooni] jaotise 66.B.110 pealkirjas asendatakse sõna "amendments" 
sõnaga "changes". 
 
9. [Ingliskeelse versiooni] jaotise 66.B.110 punktis c asendatakse sõna "amendment" 
sõnaga "change". 
 
10. [Ingliskeelse versiooni] jaotise 66.B.110 punktis c asendatakse sõna "amendment" 
sõnaga "change". 
 
11. [Ingliskeelse versiooni] jaotise 66.B.110 punktis d asendatakse sõna "amendment" 
sõnaga "change". 
 
12. [Ingliskeelse versiooni] jaotise 66.B.110 punktis d asendatakse sõna "variation" 
sõnaga "change". 
 
13. [Ingliskeelse versiooni] jaotise 66.B.115 pealkirjas asendatakse sõna 
"amendment" sõnaga "change". 
 
14. [Ingliskeelse versiooni] jaotises 66.B.115 asendatakse sõna "amended" sõnaga 
"changed". 
 
15. [Ingliskeelse versiooni] jaotise 66.B.120 punktis b asendatakse sõna "variation" 
sõnaga "change". 
 
16. I liites (nõuded alusteadmistele) lisatakse mooduli 12 (helikopterite 
aerodünaamika, ehitus ja süsteemid) punktis 12.4 sõnade "sidurid, vabakäigumuhvid 
ja kandetiiviku pidur" järele sõnad "sabatiiviku veovõllid, paindemuhvid, laagrid, 
vibratsioonisummutid ja laagriklambrid". 
 
17. I liites (nõuded alusteadmistele) lisatakse mooduli 12 (helikopterite 
aerodünaamika, ehitus ja süsteemid) punktis 12.13 sõnade "kollektori ja drenaaži 
äravoolu soojendamine" järele sõna "klaasipuhastisüsteemid". 
 
18. II liites (alusteadmiste eksamineerimisstandard) jäetakse punktis 1.7 sõnade "66. 
osa moodulit" järelt välja sõnad "või alamoodulit". 
 
19. II liites (alusteadmiste eksamineerimisstandard) asendatakse punktis 2.3 sõnad 
"A-kategooria: 0" sõnadega "A-kategooria: 20". 
 
20. II liites (alusteadmiste eksamineerimisstandard) asendatakse punktis 2.17 sõnad 
"A-kategooria: 0" sõnadega "A-kategooria: 50". 
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21. II liites (alusteadmiste eksamineerimisstandard) asendatakse punktis 2.17 sõnad 
"B1-kategooria: 0" sõnadega "B1-kategooria: 70". 
 
22. II liites (alusteadmiste eksamineerimisstandard) asendatakse punktis 2.18 sõnad 
"A-kategooria: 0" sõnadega "A-kategooria: 20". 
 
23. V liites (taotluse vorm ja loaformaadi näide) asendatakse EASA vorm 26 
järgmisega: 
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“ 
 

IV. Loa omaniku täisnimi: 

IVa. Sünniaeg ja -koht: 

V. Loa omaniku aadress: 

VI. Loa omaniku kodakondsus: 

VII. Loa omaniku allkiri: 

VIII a. Asutus: 

 
I. 

EUROOPA LIIT* 
RIIK 

ASUTUSE NIMI JA LOGO 
 

II. 
66. osa 

 
ÕHUSÕIDUKITE 

TEHNOHOOLDUSE 
 

LUBA 
 
 

III. 
Nr 

 
 
 
KÄESOLEVAT LUBA TUNNUSTAVAD KÕIK EL 
LIIKMESRIIGID JA EASAga ÜHINENUD RIIGID 
 
 

 

 

EASA VORM 26  LOA NR: 

 
 IX. 66. osa (ALA)KATEGOORIAD 

 Kehtivusaeg: 

  A B1 B2 C 

 Turbiinmootoriga lennukid   puu
dub 

puu
dub 

 Kolbmootoriga lennukid   puu
dub 

puu
dub 

 Turbiinmootoriga kopterid   puu
dub 

puu
dub 

 Kolbmootoriga kopterid   puu
dub 

puu
dub 

 Avioonikaseadmed puu
dub 

puu
dub  puu

dub 
 Õhusõidukid puu

dub 
puu
dub 

puu
dub  

 Reserveeritud     

 X. Väljaandva ametniku allkiri ja kuupäev: 
 

 
VIII b. Tingimused: 
 
1. Käesolev luba peab kandma selle omaniku allkirja 

ning sellega peab kaasas olema loa omaniku isikut 
tõendav fotoga dokument. 

2. Mis tahes (ala)kategooria(d), mis on märgitud 
üksnes 66. osa järgsete (ala)kategooriate lehele 
(lehtedele), ei anna loa omanikule õigust anda 
õhusõidukite kohta välja hooldustõendeid. 

3. Kui käesoleval loal on kinnitatud õhusõiduki tüübi 
pädevus, vastab luba ICAO 1. lisa mõttele. 

4. Käesoleva loa omaniku õigused on sätestatud 66. 
osas ning tulenevad M osa või 145. osa kehtivatest 
nõuetest. 

5. Käesolev luba kehtib piirangute lehel osutatud 
kuupäevani, välja arvatud juhul, kui see enne seda 
peatatakse või kehtetuks tunnistatakse. 

6. Käesolevast loast tulenevaid õigusi tohib kasutada 
üksnes juhul, kui eelmise kahe aasta jooksul on loa 
omanikul kas olnud kuus kuud kogemusi 
hooldustööde tegemisega vastavalt loajärgsetele 
õigustele või ta on vastanud asjaomaste õiguste 
andmise tingimustele. 

 
 XI. Väljaandva asutuse pitser või tempel: 

LOA NR:  LOA NR: 
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XII. 66. OSA JÄRGNE ÕHUSÕIDUKI TÜÜPIDE 
PÄDEVUS 

 
XIII. 66. OSA JÄRGSED PIIRANGUD 

Õhusõiduki tüüp või rühm Kategoori
a 

Ametlik 
pitser ja 
kuupäev 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kehtiv kuni: 

LOA NR:  LOA NR: 
 

-EASA vormi 26 lisa- 
XIV. 66. osaga hõlmamata siseriiklikud õigused 
vastavalt [siseriikliku õigusakti nimi] (kehtivad üksnes 
[liikmesriik]) 

 

  

Ametlik pitser ja kuupäev 

LOA NR: 

 

Tahtlikult tühjaks jäetud 

 
* Kolmanda riigi puhul välja jätta". 
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Komisjoni määruse 2042/2003 IV lisa (147. osa) muudetakse järgmiselt. 
 
1. Sõnade "(147. osa)" järele lisatakse sisukord: 
 
"Sisukord: 
 
147.1 ..................................................................................................................................152 

A jagu ..................................................................................................................................152 

A alajagu ÜLDOSA................................................................................................................152 

147.A.05 Reguleerimisala.......................................................................................................152 

147.A.10 Üldosa .....................................................................................................................152 

147.A.15 Taotlemine ..............................................................................................................152 

B alajagu NÕUDED ORGANISATSIOONIDELE ...........................................................152 

147.A.100 Nõuded tööruumidele............................................................................................152 

147.A.105 Nõuded töötajatele ................................................................................................153 

147.A.110 Õpetajate, eksamineerijate ja hindajate andmed ...................................................153 

147.A.115 Õppevahendid .......................................................................................................153 

147.A.120 Hoolduskoolituse materjalid .................................................................................154 

147.A.125 Koolituse dokumenteerimine ................................................................................154 

147.A.130 Õppemeetodid ja kvaliteedi tagamise kord...........................................................154 

147.A.135 Eksamid.................................................................................................................154 

147.A.140 Lennundustehniliste töötajate koolitusorganisatsiooni käsiraamat.......................154 

147.A.145 Lennundustehniliste töötajate koolitusorganisatsiooni õigused............................155 

147.A.145 Muudatused lennundustehniliste töötajate koolitusorganisatsioonis ....................155 

147.A.155 Organisatsiooni sertifikaadi kehtivuse kestvus .....................................................155 

147.A.160 Puudused ...............................................................................................................156 

C alajagu HEAKSKIIDETUD BAASKOOLITUS............................................................156 

147.A.200 Heakskiidetud baaskoolitus...................................................................................156 

147.A.205 Baasteadmiste kontrollid.......................................................................................156 

147.A.210 Praktiliste baasoskuste hindamine ........................................................................156 

D alajagu TÜÜBI-/TÖÖKOOLITUS .....................................................................................156 

147.A.300 Tüübi-/töökoolitus.................................................................................................156 

147.A.305 Tüübieksamid ja tööoskuste hindamised ..............................................................157 
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B JAGU MENETLUS PÄDEVATELE ASUTUSTELE.......................................................157 

A alajagu ÜLDOSA................................................................................................................157 

147.B.05 Reguleerimisala.......................................................................................................157 

147.B.10 Pädev asutus ............................................................................................................157 

147.B.15 Nõuete täitmise vastuvõetavad viisid......................................................................157 

147.B.20 Dokumentide säilitamine.........................................................................................157 

147.B.25 Erandid ....................................................................................................................158 

B alajagu SERTIFIKAADI VÄLJASTAMINE .....................................................................158 

147.B.100 Üldosa....................................................................................................................158 

147.B.105 Sertifikaadi või selle muutmise taotlemine ...........................................................158 

147.B.110 Sertifikaadi andmise kord......................................................................................158 

147.B.115 Sertifikaadi muutmise kord ...................................................................................158 

147.B.120 Sertifikaadi pikendamise kord...............................................................................158 

147.B.125 Lennundustehniliste töötajate koolitusorganisatsiooni sertifikaat ........................159 

147.B.130 Puudused ...............................................................................................................159 

C alajagu LENNUNDUSTEHNILISTE TÖÖTAJATE 
KOOLITUSORGANISATSIOONI SERTIFIKAADI KEHTETUKS 
TUNNISTAMINE, PEATAMINE JA SELLELE PIIRANGUTE 
KEHTESTAMINE ...................................................................................................159 

147.B.200 Lennundustehniliste töötajate koolitusorganisatsiooni sertifikaadi 
kehtetuks tunnistamine, peatamine ja sellele piirangute kehtestamine ....................159 

I liide Baaskursuse kestus .......................................................................................................160 

II liide Sertifikaat ....................................................................................................................161 

III liide Koolitustõendi näidis ...............................................................................................163” 

 
2. [Ingliskeelse versiooni] punkti 147.A.15 asendatakse sõna "amendment" sõnaga 
"change". 
 
3. Jaotise 147.A.145 punktist e jäetakse välja sõna "üksnes". 
 
4. Punktile 147.B.10 lisatakse punkt d: 
 
"d) Pädevus ja väljaõpe 
 
Kõik 147. osa kohaste sertifikaatidega seotud töötajad peavad olema: 
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1. piisavalt kvalifitseeritud ja neil peavad olema oma ülesannete täitmiseks 
küllaldased teadmised, kogemused ja väljaõpe; 
 
2. saanud vajadusel 147. osaga seotud väljaõpet/täiendkoolitust, sealhulgas selle 
ettenähtud tähenduse ja standardi osas." 
 
5. [Ingliskeelse versiooni] jaotise 147.B.100 punktis a asendatakse sõna "variation" 
sõnaga "change". 
 
6. [Ingliskeelse versiooni] jaotise 147.B.100 punktis c asendatakse sõna "variation" 
sõnaga "change". 
 
7. [Ingliskeelse versiooni] jaotise 147.B.105 pealkirjas asendatakse sõna "variation" 
sõnaga "change". 
 
8. [Ingliskeelse versiooni] jaotise 147.B.105 esimeses lauses asendatakse sõna 
"variation" sõnaga "change". 
 
9. [Ingliskeelse versiooni] jaotise 147.B.105 alapunktis 2 asendatakse sõna "variation" 
sõnaga "change". 
 
10. [Ingliskeelse versiooni] jaotise 147.B.105 alapunktis 3 asendatakse sõna 
"variation" sõnaga "change". 
 
11. [Ingliskeelse versiooni] jaotise 147.B.115 pealkirjas asendatakse sõna "variation" 
sõnaga "change". 
 
12. [Ingliskeelse versiooni] jaotises 147.A.115 asendatakse sõna "variation" sõnaga 
"change". 
 
13. II liites (sertifikaat) asendatakse EASA vormis 11 sõnad "Euroopa Liit" sõnaga 
"LIIKMESRIIK". 
 
13. II liites (sertifikaat) asendatakse EASA vormis 11 sõnad "pädev asutus" sõnadega 
"Euroopa Liidu liikmesriik". 
 
14. II liites (sertifikaat) lisatakse EASA vormis 11 sõnade "Liikmesriigi/EASA nimel" 
järele järgmine lõik: "* Vajadusel kolmas riik või EASAsse mittekuuluv riik / ** 
Kolmanda riigi või EASAsse mittekuuluva riigi puhul välja jätta". 

_______________ 
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