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SELETUSKIRI
1.

DELEGEERITUD ÕIGUSAKTI TAUST

Euroopa Lennundusohutusameti uue alusmääruse vastuvõtmisega on EL pädev kõikide
mehitamata õhusõidukite vallas, olenemata nende kaalust. Seetõttu on vaja sätestada nõuded,
millega maandatakse selliste mehitamata õhusõidukite käitamisega seotud riskid, võttes
täielikult arvesse muid kohaldatavaid liidu ühtlustamisõigusakte, samuti õhusõiduki liiki ja
kõnealuse käitamise kategooriat. Käesoleva algatuse põhieesmärk on kehtestada
üksikasjalikud eeskirjad mehitamata õhusõidukite konstruktsiooni, mootorite, propellerite,
osade ja kaugjuhtimisseadmete kohta.
2.

ÕIGUSAKTI VASTUVÕTMISELE EELNENUD KONSULTEERIMINE

Vastavalt määruse (EL) 2018/1139 artikli 128 lõikele 4 konsulteeris komisjon enne
delegeeritud õigusakti vastuvõtmist vastavalt 13. aprilli 2016. aasta institutsioonivahelises
parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetele iga liikmesriigi määratud
ekspertidega. Delegeeritud õigusakti eelnõu esitleti 2018. aasta oktoobris ja detsembris
toimunud lennundusohutuse eksperdirühma kohtumistel, kus osalesid ka liikmesriikide
esindajad. Delegeeritud õigusakti eelnõu põhineb EASA poolt 6. veebruaril 2018 esitatud
lõplikul arvamusel, mis järgnes EASA muudatusettepaneku teatele droone käsitleva uue
määruse kohta, millele on lisatud mõjuhinnang ja sidusrühmadega konsulteerimise tulemused.
3.

DELEGEERITUD ÕIGUSAKTI ÕIGUSLIK KÜLG

Vastavalt artiklile 128 on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles
sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad seoses mehitamata õhusõidukite vajalike omaduste ja
funktsioonidega.
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KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr …/…
12.3.2019,
mehitamata õhusõidukite süsteemide ja mehitamata õhusõidukite süsteemide
kolmandate riikide käitajate kohta

EUROOPA KOMISJON,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2018. aasta määrust (EL) 2018/1139,
mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühisnorme ja millega luuakse Euroopa Liidu
Lennundusohutusamet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi
(EÜ) nr 2111/2005, (EÜ) nr 1008/2008, (EL) nr 996/2010, (EL) nr 376/2014 ja Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiive 2014/30/EL ning 2014/53/EL ning tunnistatakse kehtetuks
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 552/2004 ja (EÜ) nr 216/2008 ning
nõukogu määrus (EMÜ) nr 3922/91,1 eriti selle artikleid 58 ja 61,
ning arvestades järgmist:
(1)

Kuna mehitamata õhusõidukite süsteemid, mille käitamisega kaasneb väga madal
riskitase, kuuluvad avatud käitamiskategooriasse, ei tohiks nende suhtes kohaldada
tavapäraseid lennundusnõuetele vastavuse tõendamise menetlusi. Kõnealuste
mehitamata õhusõidukite süsteemide puhul tuleks kasutada määruse (EL) 2018/1139
artikli 56 lõikes 6 osutatud võimalust kehtestada ühenduse ühtlustamisõigusakte.
Seetõttu on vaja sätestada nõuded, millega maandatakse nende mehitamata
õhusõidukite süsteemide käitamisega seotud riskid, võttes täielikult arvesse muid
kohaldatavaid liidu ühtlustamisõigusakte.

(2)

Kõnealused nõuded peaksid hõlmama määruse (EL) 2018/1139 artiklis 55 sätestatud
olulisi nõudeid, eelkõige seoses konkreetsete omaduste ja funktsioonidega, mis on
vajalikud kõnealuste mehitamata õhusõidukite süsteemide käitamisest tulenevate
lennuohutuse, eraelu puutumatuse, isikuandmete kaitse, julgeoleku või keskkonnaga
seotud riskide maandamiseks.

(3)

Kui tootja laseb turule mehitamata õhusõiduki süsteemi kavatsusega teha see
käitamiseks kättesaadavaks avatud kategoorias, kinnitades selleks süsteemile klassi
identifitseerimismärgistuse, peaks ta tagama mehitamata õhusõiduki süsteemi
vastavuse kõnealuse õhusõidukiklassi nõuetele.

(4)

Võttes arvesse turul juba kättesaadavaks tehtud mudelõhusõidukite juures saavutatud
head ohutustaset, on asjakohane luua mehitamata õhusõidukite süsteemide klass C4,
mille suhtes ei tohiks kohaldada ebaproportsionaalseid tehnilisi nõudeid, võttes
arvesse mudelõhusõidukite käitajate huve.

(5)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada ka mehitamata õhusõidukite süsteemide suhtes,
mida peetakse mänguasjadeks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ2
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ELT L 212, 22.8.2018, lk 1.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse
kohta (ELT L 170, 30.6.2009, lk 1).
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tähenduses. Sellised mehitamata õhusõidukite süsteemid peaksid olema kooskõlas ka
direktiivi 2009/48/EÜ nõuetega. Kõnealust nõuetele vastavuse nõuet tuleks arvesse
võtta käesoleva määruse kohaste täiendavate ohutusnõuete kindlaksmääramisel.
(6)

Mehitamata õhusõidukite süsteemid, mis ei ole mänguasjad direktiivi 2009/48/EÜ
tähenduses, peaksid vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2006/42/EÜ3
sätestatud asjaomastele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele ulatuses, milles
kõnealust direktiivi nende suhtes kohaldatakse, ning niivõrd, kuivõrd need
tervisekaitse- ja ohutusnõuded ei ole lahutamatult seotud mehitamata õhusõidukite
süsteemide lennu ohutuse tagamisega. Kui kõnealused tervisekaitse- ja ohutusnõuded
on lahutamatult seotud lennu ohutusega, tuleks kohaldada ainult käesolevat määrust.

(7)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/30/EL4 ning direktiivi 2014/53/EL5 ei
tuleks kohaldada selliste mehitamata õhusõidukite suhtes, mis tuleb määruse (EL)
2018/1139 kohaselt sertifitseerida ja mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes õhus
ning üksnes sagedustel, mille Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liit on
raadiosidenormidega eraldanud kaitstud lennundusalaseks kasutamiseks.

(8)

Direktiivi 2014/53/EL tuleks kohaldada selliste mehitamata õhusõidukite suhtes, mida
ei ole vaja sertifitseerida ja mis ei ole ette nähtud kasutamiseks üksnes sagedustel,
mille Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit on raadiosidenormidega eraldanud
kaitstud lennundusalaseks kasutamiseks, ning mis kiirgavad ja/või võtavad raadioside
ja/või raadiotuvastuse eesmärgil vastu elektromagnetlaineid sagedusega alla 3000
GHz.

(9)

Direktiivi 2014/30/EL tuleks kohaldada selliste mehitamata õhusõidukite suhtes, mida
ei ole vaja sertifitseerida ja mis ei ole ette nähtud kasutamiseks üksnes sagedustel,
mille Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit on raadiosidenormidega eraldanud
kaitstud lennundusalaseks kasutamiseks, juhul kui asjaomased mehitamata
õhusõidukid ei kuulu direktiivi 2014/53/EL kohaldamisalasse.

(10)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 768/2008/EÜ6 on sätestatud ühised
põhimõtted ja horisontaalsed sätted, mis on ette nähtud kohaldamiseks selliste toodete
turustamise puhul, mille suhtes kohaldatakse asjaomaseid valdkondlikke õigusakte.
Selleks et tagada kooskõla muude valdkondade tooteid käsitlevate õigusaktidega,
tuleks avatud kategoorias kasutamiseks ette nähtud mehitamata õhusõidukite
süsteemide turustamist käsitlevad sätted ühtlustada otsuses 768/2008/EÜ kehtestatud
raamistikuga.

3

4

5

6

ET

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid ja
millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ (ELT L 157, 9.6.2006, lk 24).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/30/EL elektromagnetilist
ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 79).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete turul
kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ (ELT L 153, 22.5.2014, lk 62).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsus nr 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise
raamistiku kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 93/465/EMÜ (ELT L 218,
13.8.2008, lk 82).
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(11)

Direktiivi 2001/95/EÜ7 kohaldatakse mehitamata õhusõidukite süsteemide
ohutusriskide suhtes niivõrd, kuivõrd liidu muudes õigusaktides puuduvad asjaomaste
toodete ohutust reguleerivad sama eesmärgiga erieeskirjad.

(12)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada kõigi tarneviiside, sealhulgas kaugmüügi suhtes.

(13)

Liikmesriigid peaksid võtma vajalikud meetmed selle tagamiseks, et avatud
kategoorias kasutamiseks ette nähtud mehitamata õhusõidukite süsteemid tehakse turul
kättesaadavaks ja võetakse kasutusele ainult siis, kui need tavapärase kasutamise
korral ei ohusta inimeste tervist ja ohutust, koduloomi ega vara.

(14)

Selleks et tagada kodanikele kõrgetasemeline keskkonnakaitse, peab müra piirama nii
palju kui võimalik. Avatud kategoorias kasutamiseks ette nähtud mehitamata
õhusõidukite suhtes kohaldatavad helivõimsuse piirangud võidakse läbi vaadata
määruses (EL) …/… [IR] sätestatud üleminekuperioodide lõpus.

(15)

Erilist tähelepanu tuleks pöörata sellele, et tooted vastaksid üha elavneva ekaubanduse nõuetele. Sel eesmärgil tuleks liikmesriike innustada tegema koostööd
kolmandate riikide pädevate asutustega ning arendama turujärelevalveasutuste ja
tolliasutuste koostööd. Turujärelevalveasutused peaksid võimaluse korral kasutama
teavitamise ja meetmete võtmise mehhanisme ning seadma sisse koostöö oma riiklike
asutustega, kelle pädevuses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/31/EÜ8
rakendamine. Nad peaksid looma tihedad kontaktid, mis võimaldavad operatiivselt
suhelda peamiste vahendajatega, kes osutavad internetis müüdavate toodetega seotud
hostimisteenuseid.

(16)

Avalike huvide, näiteks tervise ja ohutuse kõrgetasemelise kaitse ning ausa
konkurentsi tagamiseks liidu turul peaksid ettevõtjad vastutama selle eest, et avatud
kategoorias kasutamiseks ette nähtud mehitamata õhusõidukite süsteemid vastaksid
käesolevas määruses sätestatud nõuetele vastavalt asjaomaste ettevõtjate rollile tarneja turustusahelas. Seetõttu on vaja sätestada selge ja proportsionaalne kohustuste
jaotus, mis vastab iga ettevõtja rollile tarne- ja turustusahelas.

(17)

Selleks et hõlbustada teabevahetust ettevõtjate, riiklike turujärelevalveasutuste ja
tarbijate vahel, peaksid avatud kategoorias kasutamiseks ette nähtud mehitamata
õhusõidukite süsteeme tarnivad või turustavad ettevõtjad lisama postiaadressile ka
veebiaadressi.

(18)

Avatud kategoorias kasutamiseks ette nähtud mehitamata õhusõidukite süsteemide
vastavushindamismenetluse sobivaim teostaja on tootja, kellel on üksikasjalikud
teadmised toote projekteerimis- ja tootmisprotsessist. Seega peaks vastavushindamine
jääma ainult tootja kohustuseks.

(19)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada kõigi liidu turu jaoks uute avatud kategoorias
kasutamiseks ette nähtud mehitamata õhusõidukite süsteemide suhtes, olgu siis tegu
kas liidus asuva tootja poolt valmistatud uue mehitamata õhusõiduki süsteemi või
kolmandast riigist imporditud uue või kasutatud mehitamata õhusõiduki süsteemiga.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse
kohta (EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste
teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise
kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).
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(20)

Kui kolmandast riigist liidu turule sisenev mehitamata õhusõiduki süsteem on ette
nähtud kasutamiseks avatud kategoorias, on vaja tagada, et kõnealune süsteem vastaks
käesoleva määruse nõuetele. Eelkõige tuleks tagada, et tootjad viiksid läbi
nõuetekohased vastavushindamismenetlused. Seepärast tuleks sätestada, et importijad
peavad tagama nende poolt turule lastavate mehitamata õhusõidukite süsteemide
vastavuse käesoleva määruse nõuetele ning et nad ei lase turule mehitamata
õhusõidukite süsteeme, mis sellistele nõuetele ei vasta või mis on ohtlikud. Samuti
tuleks sätestada, et importijad on kohustatud tagama, et vastavushindamismenetlus on
teostatud ning et CE-märgistus ja tootja koostatud tehniline dokumentatsioon on
pädevatele riiklikele asutustele kontrollimiseks kättesaadav.

(21)

Turustaja, kes teeb avatud kategoorias kasutamiseks ette nähtud mehitamata
õhusõiduki süsteemi turul kättesaadavaks, peaks tegutsema piisavalt hoolikalt
tagamaks, et toote käitlemine tema poolt ei mõjutaks negatiivselt selle
nõuetelevastavust. Nii importijad kui ka turustajad peaksid tooteid turule lastes või
neid seal kättesaadavaks tehes toimima vastavalt asjakohastele nõuetele.

(22)

Avatud kategoorias kasutamiseks ette nähtud mehitamata õhusõiduki süsteemi turule
laskmisel peaks iga importija mehitamata õhusõidukile märkima oma nime,
registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi. Erandid
tuleks ette näha juhtudeks, kui mehitamata õhusõiduki süsteemi suurus seda ei
võimalda. See hõlmab ka juhud, kui importija peab avama pakendi, et lisada
mehitamata õhusõiduki süsteemile oma nimi ja aadress.

(23)

Kui ettevõtja laseb avatud kategoorias kasutamiseks ette nähtud mehitamata
õhusõiduki süsteemi turule oma nime või kaubamärgi all või muudab seda nii, et see
võib mõjutada toote vastavust asjakohastele nõuetele, tuleks teda käsitleda tootjana ja
talle peaks laienema tootja kohustused.

(24)

Kuna turustajad ja importijad on turuga lähedalt seotud, peaksid nad olema kaasatud
pädevate riiklike asutuste tehtud turujärelevalvesse ning nad peaksid olema valmis
selles aktiivselt osalema, andes kõnealustele asutustele asjaomase avatud kategoorias
kasutamiseks ette nähtud mehitamata õhusõiduki süsteemiga seotud kogu vajaliku
teabe.

(25)

Avatud kategoorias kasutamiseks ette nähtud mehitamata õhusõiduki süsteemi
jälgitavuse tagamine kogu tarneahelas aitab lihtsustada ja tõhustada turujärelevalvet.
Tõhus jälgimissüsteem hõlbustab turujärelevalveasutuste ülesannet teha kindlaks
ettevõtja, kes tegi nõuetele mittevastava mehitamata õhusõiduki süsteemi turul
kättesaadavaks.

(26)

Käesolevas määruses tuleks piirduda oluliste nõuete sätestamisega. Selleks et
lihtsustada avatud kategoorias kasutamiseks ette nähtud mehitamata õhusõidukite
süsteemide kõnealustele nõuetele vastavuse hindamist, tuleb toodete puhul, mis on
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1025/20129 kohaselt vastu
võetud harmoneeritud standarditega, sätestada vastavuseeldus, et kehtestada eespool
nimetatud nõuete üksikasjalikud tehnilised spetsifikatsioonid.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb
Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ,
2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu
otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316,
14.11.2012, lk 12).
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(27)

Avatud kategoorias kasutamiseks ette nähtud mehitamata õhusõidukite süsteemide
suhtes kohaldatavad olulised nõuded peaksid olema sõnastatud piisavalt täpselt, et
luua õiguslikult siduvaid kohustusi. Nad peaksid olema formuleeritud selliselt, et
nende alusel saaks teostada vastavushindamist isegi siis, kui harmoneeritud standardid
puuduvad või kui tootja otsustab harmoneeritud standardeid mitte kasutada.

(28)

Määruses (EL) nr 1025/2012 on sätestatud harmoneeritud standarditele vastuväidete
esitamise menetlus, kui need standardid ei vasta täielikult käesolevas määruses
nimetatud, avatud kategoorias kasutamiseks ette nähtud mehitamata õhusõidukite
süsteemide suhtes kohaldatavate ühtlustamisõigusaktide nõuetele. Vajaduse korral
tuleks kohaldada seda menetlust seoses nõuetega, mille viide on avaldatud Euroopa
Liidu Teatajas, lubades eeldada vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

(29)

Selleks et ettevõtjad saaksid tõendada ja pädevad asutused tagada, et turul
kättesaadavaks tehtavad avatud kategoorias kasutamiseks ette nähtud mehitamata
õhusõidukite süsteemid vastavad olulistele nõuetele, on vaja sätestada nõuetele
vastavuse hindamise menetlused. Otsuses nr 768/2008/EÜ on sätestatud
vastavushindamismenetluse moodulid, mis näevad ette erineva rangusastmega
menetlusi sõltuvalt riski tasemest ja nõutud ohutustasemest. Valdkondadevahelise
ühtsuse nimel ja vastavushindamise ühekordsete lahenduste vältimise eesmärgil tuleks
vastavushindamismenetlus valida kõnealuste moodulite hulgast.

(30)

Turujärelevalveasutustel ja mehitamata õhusõidukite süsteemide käitajatel peaks
olema lihtne juurdepääs ELi vastavusdeklaratsioonile. Selle nõude täitmiseks peaksid
tootjad tagama, et iga avatud kategoorias kasutamiseks ette nähtud mehitamata
õhusõiduki süsteemiga on kaasas kas ELi vastavusdeklaratsiooni koopia või
internetiaadress, kus ELi vastavusdeklaratsioon on kättesaadav.

(31)

Selleks et tagada turujärelevalve eesmärgil tõhus juurdepääs teabele, peaks teave kõigi
selliste liidu õigusaktide kindlaks tegemiseks, mida avatud kategoorias kasutamiseks
ette nähtud mehitamata õhusõidukite süsteemide suhtes kohaldatakse, olema
kättesaadav ühtses ELi vastavusdeklaratsioonis. Ettevõtjate halduskoormuse
vähendamiseks peaks olema võimalik, et ühtne ELi vastavusdeklaratsioon on
üksikutest asjakohastest vastavusdeklaratsioonidest koosnev toimik.

(32)

Vastavushindamist selle laiemas tähenduses hõlmava kogu menetluse nähtav tulem on
toote vastavust tõendav CE-märgistus. CE-märgistuse kasutamist reguleerivad
üldpõhimõtted on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr
765/200810. Käesolevas määruses tuleks kehtestada eeskirjad CE-märgistuse
kinnitamise kohta avatud kategoorias kasutamiseks ette nähtud mehitamata õhusõiduki
süsteemile.

(33)

Mõnede käesoleva määrusega hõlmatud ja avatud kategoorias kasutamiseks ette
nähtud mehitamata õhusõiduki süsteemi klasside puhul on vajalik
vastavushindamisasutuste sekkumine. Liikmesriigid peaksid komisjoni sellest
teavitama.

(34)

On vaja tagada, et avatud kategoorias kasutamiseks ette nähtud mehitamata
õhusõiduki süsteemide vastavushindamisasutused teeksid ühtlaselt kõrgetasemelist
tööd kogu liidus ja et kõik kõnealused asutused täidaksid oma ülesandeid ühtemoodi
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse
akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks
määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30).
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hästi ja õiglase konkurentsi tingimustes. Selleks tuleks määrata kindlaks kohustuslikud
nõuded vastavushindamisasutustele, kes soovivad saada teavitatud, et osutada
vastavushindamisteenuseid.

ET

(35)

Kui vastavushindamisasutus tõendab avatud kategoorias kasutamiseks ette nähtud
mehitamata õhusõidukite süsteemide vastavust harmoneeritud standardites sätestatud
kriteeriumidele, tuleks eeldada, et ta vastab käesolevas määruses sätestatud
asjakohastele nõuetele.

(36)

Vastavushindamise kvaliteedi ühtlase taseme tagamiseks tuleb kehtestada nõuded,
mida peavad täitma teavitavad asutused ja muud teavitatud asutuste hindamisse,
nendest teavitamisse ja nende järelevalvesse kaasatud asutused.

(37)

Määruses (EÜ) nr 765/2008 on sätestatud eeskirjad vastavushindamisasutuste
akrediteerimise kohta, toodete turujärelevalve raamistik, kolmandatest riikidest pärit
toodete kontrollimise raamistik ja CE-märgistuse kasutamise üldpõhimõtted.
Käesolevas määruses kehtestatud süsteemi peaks täiendama määrusega (EÜ) nr
765/2008 ette nähtud akrediteerimissüsteem.

(38)

Määrusega (EÜ) nr 765/2008 ettenähtud läbipaistvat akrediteerimist, mis tagab
vastavussertifikaatide usaldusväärsuse vajaliku taseme, peaksid kogu liidu riiklikud
asutused kasutama vahendina, millega tõendada vastavushindamisasutuste tehnilist
pädevust.

(39)

Vastavushindamisasutused kasutavad tihti vastavushindamise mõne toimingu
tegemiseks alltöövõtjaid või tütarettevõtjaid. Liidu turule lastavate avatud kategoorias
kasutamiseks ette nähtud mehitamata õhusõidukite süsteemide nõutava kaitsetaseme
tagamiseks on oluline, et vastavushindamisse kaasatud alltöövõtjad ja tütarettevõtjad
täidaksid seoses vastavushindamise ülesannetega samu nõudeid kui teavitatud
asutused. Seega on oluline, et teavitatavate asutuste pädevuse ja tegevuse hindamine
ning juba teavitatud asutuste üle teostatav järelevalve hõlmaks ka alltöövõtjate ja
tütarettevõtjate tegevust.

(40)

Teavitamismenetluse tõhusust ja läbipaistvust tuleb suurendada ning eelkõige
kohandada seda uue tehnoloogiaga, et luua elektroonilise teavitamise võimalus.

(41)

Kuna teavitatud asutused võivad pakkuda oma teenuseid kogu liidus, peaksid teised
liikmesriigid ja komisjon saama võimaluse esitada teavitatud asutuste kohta
vastuväiteid. Seega on oluline ette näha ajavahemik, mille jooksul lahendada kõik
võimalikud vastavushindamisasutuste pädevust puudutavad küsitavused või
probleemid, enne kui nad alustavad tegevust teavitatud asutusena.

(42)

Konkurentsivõime suurendamise eesmärgil on väga oluline, et teavitatud asutused
kohaldaksid vastavushindamismenetlusi ilma ettevõtjaid liigselt halduslikult
koormamata. Samal põhjusel ja ka ettevõtjate võrdse kohtlemise tagamiseks tuleb
tagada vastavushindamismenetluste tehnilise rakendamise järjekindlus. Seda on kõige
paremini võimalik saavutada teavitatud asutuste vahelise asjakohase koordineerimise
ja koostöö kaudu.

(43)

Huvitatud pooltel peaks olema õigus teavitatud asutuse läbiviidud vastavushindamise
tulemus vaidlustada. Oluline on teha kättesaadavaks menetlus teavitatud asutuste
kõikide otsuste vaidlustamiseks.

(44)

Tootjad peaksid võtma kõik asjakohased meetmed, tagamaks, et avatud kategoorias
kasutamiseks ette nähtud mehitamata õhusõidukite süsteeme on võimalik turule lasta
üksnes siis, kui need nõuetekohase hoidmise ning eesmärgipärase kasutamise korral
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või põhjendatult eeldatavate kasutustingimuste kohaselt ei ohusta inimeste tervist ega
ohutust. Avatud kategoorias kasutamiseks ette nähtud mehitamata õhusõidukite
süsteeme tuleks käsitada käesolevas määruses sätestatud olulistele nõuetele
mittevastavana ainult põhjendatult eeldatavate kasutustingimuste korral, see tähendab
siis, kui selline kasutus võib tuleneda inimeste seaduskuulekast ja hõlpsasti
prognoositavast käitumisest.
(45)

Õiguskindluse tagamiseks on vaja täpsustada, et avatud kategoorias kasutamiseks ette
nähtud mehitamata õhusõidukite süsteemide puhul kehtivad määruses (EÜ) nr
765/2008 sätestatud normid liidu turujärelevalve ja liidu turule sisenevate toodete
kontrolli kohta, sealhulgas sätted teabe vahetamise kohta kiire teabevahetuse süsteemi
(RAPEX) kaudu. Käesolev määrus ei tohiks takistada liikmesriike valimast, millised
pädevad asutused kõnealuseid ülesandeid täitma hakkavad. Selleks et tagada sujuv
üleminek käesoleva määruse rakendamisele, tuleks ette näha asjakohased
üleminekumeetmed.

(46)

Suurimat ohtu kujutavate mehitamata õhusõidukite süsteemide suhtes tuleks
kohaldada sertifitseerimist. Seepärast tuleks käesolevas määruses määratleda
tingimused, mille alusel tuleks sertifitseerida mehitamata õhusõidukite süsteemide
projekteerimine, tootmine ja hooldus. Need tingimused on seotud õnnetuste puhul
kolmandatele isikutele tekitatava kahju suurema riskiga ning seetõttu peaks
sertifitseerimine olema nõutav selliste mehitamata õhusõidukite süsteemide puhul, mis
on ette nähtud inimeste veoks, ohtlike kaupade veoks või mille mis tahes mõõde on
suurem kui 3 m ning mis on projekteeritud käitamiseks inimrühmade kohal. Samuti
peaks olema nõutav määruses (EL) ...…/... [IR] sätestatud käitamise erikategoorias
kasutatavate mehitamata õhusõidukite süsteemide sertifitseerimine, kui riskihindamise
põhjal jõutakse pädeva asutuse poolt väljastatud tegevusloa puhul järeldusele, et
käitamise riski ei ole võimalik nõuetekohaselt maandada mehitamata õhusõiduki
süsteemi sertifitseerimata.

(47)

Kui turule lastud ja avatud kategoorias kasutamiseks ette nähtud ning klassi
identifitseerimismärgistust kandvaid mehitamata õhusõidukite süsteeme kasutatakse
väljaspool avatud käitamiskategooriat, peaksid need vastama kas sertifitseeritud
kategoorias või erikategoorias käitatavate mehitamata õhusõidukite süsteemide suhtes
kohaldatavatele sertifitseerimisnõuetele.

(48)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada selliste mehitamata õhusõidukite süsteemide
käitajate suhtes, kelle peamine tegevuskoht on, kes on asutatud või kes elavad
kolmandas riigis ning kes käitavad mehitamata õhusõidukite süsteeme ühtse Euroopa
taeva õhuruumis.

(49)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed põhinevad EASA arvamusel nr 01/2018,11
mis on vastu võetud määruse (EL) 2018/1139 artikli 65 alusel,
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EASA arvamus nr 01/2018 „Avatud ja erikategooria mehitamata õhusõidukite süsteemide käitamise
õigusraamistiku
kehtestamine“
(RMT.0230),
kättesaadav
aadressil
https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK
Üldsätted
Artikkel 1
Reguleerimisese
1.

Käesolevas määruses sätestatakse nõuded, mida kohaldatakse selliste mehitamata
õhusõidukite süsteemide projekteerimise ja tootmise suhtes, mis on ette nähtud
käitamiseks vastavalt määruses (EL) .../... [IR]12 sätestatud eeskirjadele ja
tingimustele, ning kaugidentimise lisade projekteerimise ja tootmise suhtes. Samuti
määratakse selles kindlaks sellised mehitamata õhusõidukite süsteemide tüübid, mille
projekteerimist, tootmist ja hooldust tuleb sertifitseerida.

2.

Lisaks kehtestatakse käesolevas määruses eeskirjad avatud kategoorias kasutamiseks
ette nähtud mehitamata õhusõidukite süsteemide ja kaugidentimise lisade turul
kättesaadavaks tegemise ja nende vaba liikumise kohta liidus.

3.

Käesolevas määruses sätestatakse ka eeskirjad, mida peavad täitma kolmandate
riikide mehitamata õhusõidukite süsteemide käitajad, kui nad vastavalt määrusele
(EL) …/… [IR] käitavad mehitamata õhusõiduki süsteemi ühtse Euroopa taeva
õhuruumis.
Artikkel 2
Kohaldamisala

1.

ET

Käesoleva määruse II peatükki kohaldatakse järgmiste toodete suhtes:
(a)

sellised mehitamata õhusõidukite süsteemid, mis on ette nähtud käitamiseks
vastavalt määruses (EL) …/… [IR] avatud kategooriasse kuuluvate mehitamata
õhusõidukite süsteemide (välja arvatud eraviisiliselt ehitatud mehitamata
õhusõidukite süsteemid) käitamiseks kehtestatud eeskirjadele ja tingimustele ja
mis kannavad käesoleva määruse lisa 1.–5. osas kindlaks määratud klassi
identifitseerimismärgistust, mis näitab, millisesse määruses (EL) …/… [IR]
osutatud viiest mehitamata õhusõidukite süsteemide klassist asjaomane
süsteem kuulub;

(b)

käesoleva määruse lisa 6. osas sätestatud kaugidentimise lisad.

2.

Käesoleva määruse III peatükki kohaldatakse selliste mehitamata õhusõidukite
süsteemide suhtes, mida käitatakse vastavalt sertifitseeritud kategooriasse ja
erikategooriasse kuuluvate mehitamata õhusõidukite süsteemide suhtes
kohaldatavatele eeskirjadele ja tingimustele kooskõlas määrusega (EL) …/… [IR].

3.

Käesoleva määruse IV peatükki kohaldatakse ka mehitamata õhusõidukite
süsteemide selliste käitajate suhtes, kelle peamine tegevuskoht on kolmandas riigis
või kes on asutatud või elavad kolmandas riigis, juhul kui mehitamata õhusõidukite
süsteeme käitatakse liidus.

12

Viide ELT-le lisatakse siis, kui võetakse vastu komisjoni määruse eelnõu, milles sätestatakse
mehitamata õhusõidukite käitamise eeskirjad ja menetlused. Määruse eelnõu ettepanekus kasutatakse
viidet „määrus (EL) …/… [IR]“.
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4.

Käesolevat määrust ei kohaldata eranditult siseruumides käitamiseks ette nähtud
mehitamata õhusõidukite süsteemide suhtes.
Artikkel 3
Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

ET

(1)

„mehitamata õhusõiduk“ – õhusõiduk, mis lendab või on projekteeritud lendamiseks
autonoomselt või kaugjuhtimisel nii, et selle pardal ei ole pilooti;

(2)

„mehitamata õhusõiduki kaugjuhtimisseadmed“ – instrumendid, varustus,
mehhanismid, aparatuur, lisaseadmed, tarkvara või tarvikud, mis on vajalikud
mehitamata õhusõiduki ohutuks kasutamiseks, mis ei ole osad ja mida ei veeta
kõnealuse mehitamata õhusõiduki pardal;

(3)

„mehitamata õhusõiduki
kaugjuhtimisseadmed;

(4)

„mehitamata õhusõiduki süsteemi käitaja“ – juriidiline või füüsiline isik, kes käitab
või kavatseb käitada üht või mitut mehitamata õhusõiduki süsteemi;

(5)

„avatud kategooria“ – mehitamata õhusõidukite süsteemide käitamise kategooria,
mis on sätestatud määruse …[IR] artiklis 4;

(6)

„erikategooria“ – mehitamata õhusõidukite süsteemide käitamise kategooria, mis on
sätestatud määruse …[IR] artiklis 5;

(7)

„sertifitseeritud kategooria“ – mehitamata õhusõidukite süsteemide käitamise
kategooria, mis on sätestatud määruse …[IR] artiklis 6;

(8)

„liidu ühtlustamisõigusaktid“ – liidu õigusaktid, millega ühtlustatakse toodete turule
laskmise tingimusi;

(9)

„akrediteerimine“ – määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 2 lõikes 10 määratletud
akrediteerimine;

(10)

„vastavushindamine“ – hindamisprotsess, mille käigus hinnatakse, kas tootega
seotud erinõuded on täidetud;

(11)

„vastavushindamisasutus“ – asutus, kes teeb vastavushindamise toiminguid,
sealhulgas kalibreerib, katsetab, sertifitseerib ja kontrollib;

(12)

„CE-märgistus“ – märgistus, millega tootja kinnitab, et toode vastab märgistuse
tootele paigaldamist käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide alusel kohaldatavatele
nõuetele;

(13)

„tootja“ – füüsiline või juriidiline isik, kes valmistab toote või kes laseb toote
projekteerida või valmistada ja kes turustab seda toodet oma nime või kaubamärgi
all;

(14)

„volitatud esindaja“ – liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, kes on saanud tootjalt
kirjaliku volituse tegutseda kindlaks määratud ülesannete täitmiseks tema nimel;

(15)

„importija“ – liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, kes laseb liidu turule
kolmandast riigist pärit toote;

(16)

„turustaja“ – füüsiline või juriidiline isik tarneahelas, välja arvatud tootja või
importija, kes teeb toote turul kättesaadavaks;

süsteem“
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(17)

„ettevõtjad“ – mehitamata õhusõiduki süsteemi tootja, tema volitatud esindaja,
importija ja turustaja;

(18)

„turul kättesaadavaks tegemine“ – toote tasu eest või tasuta tarnimine liidu turule
kaubandustegevuse käigus kas turustamiseks, tarbimiseks või kasutamiseks;

(19)

„turule laskmine“ – toote esmakordne liidu turul kättesaadavaks tegemine;

(20)

„harmoneeritud standard“ – harmoneeritud standard määruse (EL) nr 1025/2012
artikli 2 punkti 1 alapunktis c määratletud tähenduses;

(21)

„tehniline spetsifikatsioon“ – dokument, milles kehtestatakse tootele, protsessile või
teenusele esitatavad tehnilised nõuded;

(22)

„eraviisiliselt ehitatud mehitamata õhusõiduki süsteem“ – mehitamata õhusõiduki
süsteem, mis on koostatud või toodetud ehitaja enda tarbeks, välja arvatud
mehitamata õhusõiduki süsteem, mis on koostatud tootja poolt turule lastud ühest
koostevalmis komplektist;

(23)

„turujärelevalveasutus“ ‒ liikmesriigi asutus, kes vastutab oma territooriumil
turujärelevalve teostamise eest;

(24)

„tagasivõtmine“ – meede, mille eesmärk on võtta turult tagasi toode, mis on
lõppkasutaja jaoks juba kättesaadavaks tehtud;

(25)

„kõrvaldamine“ – meede, mille eesmärk on takistada tarneahelas oleva toote turul
kättesaadavaks tegemist;

(26)

„ühtse Euroopa taeva õhuruum“ – õhuruum sellise territooriumi kohal, mille suhtes
kohaldatakse aluslepinguid, ja muu õhuruum, mille suhtes liikmesriigid kohaldavad
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 551/200413 kooskõlas kõnealuse
määruse artikli 1 lõikega 3;

(27)

„kaugpiloot“ – füüsiline isik, kelle ülesanne on mehitama õhusõiduki ohutu
juhtimine kas manuaalsete juhtimisseadmete abil või automaatjuhtimisel lendava
mehitamata õhusõiduki puhul selle lennutrajektoori jälgimine ning valmisolek igal
ajal sekkuda ja selle lennutrajektoori muuta;

(28)

„maksimaalne stardimass“ – mehitamata õhusõiduki tootja või ehitaja poolt kindlaks
määratud maksimaalne mass (koos lasti ja kütusega), mille juures on mehitamata
õhusõidukit võimalik kasutada;

(29)

„last“ – instrument, mehhanism, varustus, osa, aparatuur, lisaseade või tarvik,
sealhulgas sideseade, mis on paigaldatud õhusõidukisse või selle külge, ja mida ei
kasutata ega kavatseta kasutada õhusõiduki käitamiseks või juhtimiseks lennu ajal ja
mis ei ole plaaneri, mootori ega propelleri osa;

(30)

„järgne-mulle-režiim“ – mehitamata õhusõiduki süsteemi käitamisrežiim, milles
mehitamata õhusõiduk eelnevalt kindlaksmääratud raadiuses katkematult järgneb
kaugpiloodile;

(31)

„otsene kaugidentimine“ – süsteem, mis tagab käitatavat mehitamata õhusõidukit
käsitleva teabe, sealhulgas mehitamata õhusõiduki märgistuse kohaliku edastamise
selliselt, et seda teavet on võimalik hankida ilma füüsilise juurdepääsuta mehitamata
õhusõidukile;

13

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 551/2004 õhuruumi
korraldamise ja kasutamise kohta ühtses Euroopa taevas (ELT L 96, 31.3.2004, lk 20).
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(32)

„geopiirangute jälgimine“ – funktsioon, mis liikmesriikide esitatud andmete põhjal
avastab õhuruumipiirangute võimaliku rikkumise ja hoiatab kaugpiloote, et nad
saaksid rikkumise ärahoidmiseks viivitamata võtta tõhusaid meetmeid;

(33)

„müravõimsustase (LWA)“ – A-sageduskorrektsiooniga müravõimsus detsibellides 1
pW suhtes, nagu on määratletud standardis EN ISO 3744:2010;

(34)

„mõõdetud müravõimsustase“ – müravõimsustase, mis on kindlaks määratud lisa 13.
osas sätestatud mõõtmistega; mõõdetud väärtused võivad olla kindlaks määratud kas
ühelt asjaomase seadme liiki esindavalt mehitamata õhusõidukilt saadud andmete
põhjal või mitmelt mehitamata õhusõidukilt saadud andmete keskmise näitaja põhjal;

(35)

„garanteeritud müravõimsustase“ – müravõimsustase, mis on kindlaks määratud
vastavalt lisa 13. osas sätestatud nõuetele, võttes arvesse tootmiserinevustest ja
mõõtmismenetlustest tingitud kõikumisi, ning mille kohta tootja või tema volitatud
esindaja ühenduses kinnitab, et vastavalt kasutatud ja tehnilistes dokumentides
nimetatud mõõtevahenditele seda taset ei ületata;

(36)

„ripplend“ – sama geograafilise asendi säilitamine õhus;

(37)

„inimrühmad“ – kogunenud isikud, kellel ei ole võimalik laiali minna rahvahulga
tiheduse tõttu.

II PEATÜKK
Avatud kategoorias kasutamiseks ette nähtud mehitamata
õhusõidukite süsteemid ja kaugidentimise lisad
1. JAGU
NÕUDED TOODETELE
Artikkel 4
Nõuded
1.

Artikli 2 lõikes 1 osutatud tooted peavad vastama lisa 1.–6. osas sätestatud nõuetele.

2.

Mehitamata õhusõidukite süsteemid, mis ei ole mänguasjad direktiivi 2009/48/EÜ
tähenduses, peavad vastama direktiivis 2006/42/EÜ sätestatud asjaomastele
tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vaid seoses riskidega, mis ei ole seotud mehitamata
õhusõiduki lennu ohutusega.

3.

Turul juba kättesaadavaks tehtud toodete tarkvara võib värskendada üksnes juhul, kui
see ei mõjuta toote nõuetelevastavust.
Artikkel 5
Toodete turul kättesaadavaks tegemine ja vaba liikumine

ET

1.

Tooted tehakse turul kättesaadavaks üksnes siis, kui need vastavad käesoleva peatüki
nõuetele ega ohusta inimeste tervist või ohutust, loomi ega vara.

2.

Liikmesriigid ei keela, piira ega takista käesoleva peatükiga hõlmatud asjaolude tõttu
käesoleva peatüki nõuetele vastavate toodete turul kättesaadavaks tegemist.
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2. JAGU
ETTEVÕTJATE KOHUSTUSED
Artikkel 6
Tootjate kohustused
1.

Tootjad tagavad oma toodete liidu turule laskmisel, et need on projekteeritud ja
toodetud kooskõlas nõuetega, mis on sätestatud lisa 1.–6. osas.

2.

Tootjad koostavad artiklis 17 sätestatud tehnilise dokumentatsiooni ja viivad läbi või
lasevad läbi viia artiklis 13 osutatud asjakohase vastavushindamismenetluse.
Kui nimetatud vastavushindamismenetlusega leiab tõendust toodete vastavus lisa 1.–
6. osas sätestatud nõuetele, koostavad tootjad ELi vastavusdeklaratsiooni ning
kinnitavad tootele CE-märgistuse.

3.

Tootjad säilitavad tehnilist dokumentatsiooni ja ELi vastavusdeklaratsiooni kümme
aastat pärast toodete turule laskmist.

4.

Tootjad kehtestavad menetlused, millega tagatakse, et seeriatoodang vastab jätkuvalt
käesoleva peatüki nõuetele. Arvesse võetakse muudatusi toote konstruktsioonis,
omadustes või tarkvaras ja muudatusi neis harmoneeritud standardites või tehnilistes
spetsifikatsioonides, mille põhjal toote vastavust kinnitatakse.
Kui seda peetakse tootest tulenevat ohtu silmas pidades asjakohaseks, kontrollivad
tootjad turustatud tooteid pisteliselt tarbijate tervise ja ohutuse kaitsmiseks, uurivad
kaebusi, ning kui see on vajalik, peavad registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate
toodete ja nende toodete tagasivõtmise kohta ning teavitavad turustajaid kõnealusest
järelevalvest.
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5.

Mehitamata õhusõidukite süsteemide tootjad tagavad, et mehitamata õhusõidukitel
on otsuse 768/2008/EÜ tähenduses tüüp ja kordumatu seerianumber, mis võimaldab
seda identida ning mis peab vajaduse korral olema kooskõlas lisa 2.–4. osas
määratletud asjakohaste nõuetega. Kaugidentimise lisade tootjad tagavad, et
kaugidentimise lisad kannavad tüübinumbrit ja kordumatut seerianumbrit, mis
võimaldavad neid identida ja vastavad lisa 6. osas määratletud nõuetele. Mõlemal
juhul tagavad tootjad, et kordumatu seerianumber lisatakse ka ELi
vastavusdeklaratsioonile
või
artiklis
14
osutatud
lihtsustatud
ELi
vastavusdeklaratsioonile.

6.

Tootjad märgivad oma nime, registreeritud ärinime või registreeritud kaubamärgi,
veebiaadressi ja ühenduse võtmiseks kasutatava postiaadressi tootele või, kui see ei
ole võimalik, pakendile või tootega kaasas olevasse dokumenti. Aadress osutab ühele
ainsale kohale, kus tootjaga saab ühendust võtta. Kontaktandmed esitatakse keeles,
mis on lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste jaoks kergesti arusaadav.

7.

Tootjad tagavad, et toodetega on kaasas lisa 1.–6. osas nõutud kasutusjuhendid ja
teabeleht asjaomase liikmesriigi poolt kindlaks määratud keeles, mis on tarbijate ja
teiste lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav. Sellised kasutusjuhendid ja teave ning
igasugune märgistus on selged, arusaadavad ja loetavad.

8.

Tootjad tagavad, et iga tootega on kaasas koopia ELi vastavusdeklaratsioonist või
lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon. Kui esitatakse lihtsustatud deklaratsioon,
peab see sisaldama täpset veebiaadressi, kust on võimalik leida ELi
vastavusdeklaratsiooni täistekst.
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9.

Tootjad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et tooted, mille nad on turule
lasknud, ei vasta käesoleva peatüki nõuetele, võtavad viivitamata vajalikud
parandusmeetmed, et viia toode nõuetega vastavusse või, kui see on asjakohane,
kõrvaldada toode turult või võtta tagasi. Kui toode kujutab endast ohtu, teavitavad
nad sellest viivitamata nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, mille turul nad
toote kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad nõuetele mittevastavuse ning
võetud parandusmeetmete ja nende tulemuste kohta.

10.

Pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmisel ja tõendamaks, et toode vastab
käesolevale peatükile, esitavad tootjad kogu vajaliku teabe ja dokumentatsiooni
paberil või elektrooniliselt keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav.
Nad teevad nimetatud asutusega viimase nõudmisel koostööd kõigi nende poolt
turule lastud toodete põhjustatud ohtude ärahoidmiseks võetud meetmete puhul.
Artikkel 7
Volitatud esindajad

1.

Tootja võib kirjaliku volituse alusel määrata volitatud esindaja.
Artikli 6 lõikes 1 sätestatud kohustused ja artikli 6 lõikes 2 osutatud kohustus
koostada tehniline dokumentatsioon ei kuulu volitatud esindaja ülesannete hulka.

2.

Volitatud esindaja täidab tootjalt saadud volituses kindlaksmääratud ülesandeid.
Volitus võimaldab volitatud esindajal teha vähemalt järgmist:
(a)

hoida ELi vastavusdeklaratsiooni ja tehnilist dokumentatsiooni riiklikule
turujärelevalveasutusele kättesaadavana kümne aasta jooksul pärast seda, kui
toode on liidu turule lastud;

(b)

esitada turujärelevalveasutuse või piirivalveasutuse põhjendatud nõudmisel
talle toote vastavust tõendav kogu teave ja dokumentatsioon;

(c)

teha turujärelevalve- või piirikontrolliasutustega nende nõudmise korral
koostööd kõigi meetmete puhul, mis võetakse volitatud esindaja volitustega
hõlmatud toote mittevastavuse või selle põhjustatud ohutusriskide
kõrvaldamiseks.
Artikkel 8
Importijate kohustused

1.

Importijad lasevad liidu turule ainult käesoleva peatüki nõuetele vastavaid tooteid.

2.

Enne toote liidu turule laskmist tagavad importijad, et:
(a)

tootja
on
läbi
viinud
vastavushindamismenetluse;

artiklis 13

osutatud

asjakohase

(b)

tootja on koostanud artiklis 17 osutatud tehnilise dokumentatsiooni;

(c)

toode kannab CE-märgistust ning, kui see on nõutav, mehitamata õhusõiduki
klassi identifitseerimismärgistust ja müravõimsustaseme märgistust;

(d)

tootele on lisatud artikli 6 lõigetes 7 ja 8 osutatud dokumendid;

(e)

tootja on täitnud artikli 6 lõigetes 5 ja 6 sätestatud nõuded.

Kui importija arvab või tal on põhjust uskuda, et toode ei vasta lisa 1.–6. osas
sätestatud nõuetele, ei lase ta toodet turule enne, kui see on nõuetega vastavusse
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viidud. Kui toode kujutab endast ohtu tarbijate ja kolmandate isikute tervisele ja
ohutusele, peab importija sellest teavitama tootjat ja pädevaid riiklikke asutusi.
3.

Importijad märgivad oma nime, registreeritud ärinime või registreeritud kaubamärgi,
veebiaadressi ja ühenduse võtmiseks kasutatava postiaadressi tootele või, kui see ei
ole võimalik, pakendile või tootega kaasas olevasse dokumenti. Kontaktandmed
esitatakse keeles, mis on lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste jaoks kergesti
arusaadav.

4.

Importijad tagavad, et toodetega on kaasas lisa 1.–6. osas nõutud kasutusjuhendid ja
teave asjaomase liikmesriigi poolt kindlaks määratud keeles, mis on tarbijate ja teiste
lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav. Selline kasutusjuhend ja teave ning
igasugune märgistus on selged, arusaadavad ja loetavad.

5.

Importijad tagavad, et sel ajal, kui toode on nende vastutusalas, ei ohusta selle
ladustamise või transportimise tingimused seadme vastavust artiklis 4 sätestatud
nõuetele.

6.

Kui seda peetakse tootest tulenevat ohtu silmas pidades asjakohaseks, kontrollivad
importijad turul kättesaadavaks tehtud tooteid pisteliselt lõppkasutajate ja
kolmandate isikute tervise ja ohutuse kaitsmiseks, uurivad kaebusi, ning kui see on
vajalik, peavad registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate toodete ja nende toodete
tagasivõtmiste kohta ning teavitavad turustajaid kõnealusest järelevalvest.

7.

Importijad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille nad on turule
lasknud, ei vasta kohaldatavatele liidu ühtlustavatele õigusaktidele, võtavad
viivitamata vajalikud parandusmeetmed toote vastavusse viimiseks, vajadusel
kõrvaldavad selle või võtavad selle tagasi. Kui toode kujutab endast ohtu, teavitavad
importijad sellest viivitamata nende liikmesriikide turujärelevalveasutusi, mille turul
nad toote kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad nõuetele mittevastavuse
ja võetud parandusmeetmete kohta.

8.

Importijad hoiavad kümne aasta jooksul pärast toote turule laskmist
turujärelevalveasutuste jaoks kättesaadavana ELi vastavusdeklaratsiooni koopia ning
tagavad, et tehniline dokumentatsioon oleks kõnealustele asutustele viimaste
nõudmisel kättesaadav.

9.

Importijad esitavad pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmisel toote vastavust
tõendava kogu teabe ja dokumentsatsiooni paberil või elektrooniliselt keeles, mis on
kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud asutusega viimase
nõudmisel koostööd kõigi nende poolt turule lastud toodete põhjustatud ohtude
ärahoidmiseks võetud meetmete puhul.
Artikkel 9
Turustajate kohustused

ET

1.

Toodet liidu turul kättesaadavaks tehes peavad turustajad hoolikalt järgima
käesolevas peatükis sätestatud nõudeid.

2.

Enne toote turul kättesaadavaks tegemist kontrollivad turustajad, et toode kannab
CE-märgistust ning, kui see on nõutav, mehitamata õhusõiduki klassi
identifitseerimismärgistust ja müravõimsustaseme märgistust, et tootele on lisatud
artikli 6 lõigetes 7 ja 8 osutatud dokumendid, ning et tootja ja importija on täitnud
artikli 6 lõigetes 5 ja 6 ning artikli 8 lõikes 3 sätestatud nõuded.
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Turustajad tagavad, et toodetega on kaasas lisa 1.–6. osas nõutud kasutusjuhendid ja
teave asjaomase liikmesriigi poolt kindlaks määratud keeles, mis on tarbijate ja teiste
lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav. Selline kasutusjuhend ja teave ning
igasugune märgistus on selged, arusaadavad ja loetavad.
Kui turustaja arvab või tal on põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 4 sätestatud
nõuetele, teeb ta toote turul kättesaadavaks alles siis, kui toode on nõuetega
vastavusse viidud. Lisaks teavitab levitaja tootjat või importijat ja pädevaid
turujärelevalveasutusi, kui toode kujutab endast ohtu.
3.

Turustajad tagavad, et sel ajal, kui toode on nende vastutusalas, ei ohusta selle
ladustamise või transportimise tingimused seadme vastavust artiklis 4 sätestatud
nõuetele.

4.

Turustajad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille nad on turul
kättesaadavaks teinud, ei vasta kohaldatavatele liidu ühtlustavatele õigusaktidele,
tagavad, et võetakse parandusmeetmed, mis on vajalikud selleks et toode vastavalt
vajadusele nõuetega vastavusse viia, kõrvaldada või tagasi võtta. Kui toode kujutab
endast ohtu, teavitavad turustajad sellest viivitamata nende liikmesriikide
turujärelevalveasutusi, mille turul nad toote kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige
üksikasjad nõuetele mittevastavuse ja võetud parandusmeetmete kohta.

5.

Turustajad esitavad pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmisel talle toote
nõuetelevastavust tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni paberil või
elektrooniliselt. Nad teevad nimetatud asutusega viimase nõudmisel koostööd kõigi
nende poolt turul kättesaadavaks tehtud toodete põhjustatud ohtude ärahoidmiseks
võetud meetmete puhul.
Artikkel 10
Tootja kohustuste kohaldamine importijate ja turustajate suhtes

Käesoleva peatüki kohaldamisel käsitatakse tootjana importijat või turustajat, kes laseb toote
turule oma nime või kaubamärgi all või kes muudab juba turule lastud toodet viisil, mis võib
mõjutada vastavust käesolevale peatüki nõuetele, ja tema suhtes kohaldatakse tootja kohustusi
artikli 6 alusel.
Artikkel 11
Ettevõtjate kindlakstegemine
1.

2.

ET

Ettevõtjad esitavad turujärelevalveasutustele nõudmise korral teabe, mille alusel on
võimalik teha kindlaks järgmine:
(a)

iga ettevõtja, kes on neile tooteid tarninud;

(b)

iga ettevõtja, kellele nemad on tooteid tarninud.

Ettevõtjad peavad suutma esitada lõikes 1 osutatud teavet:
(a)

kümne aasta jooksul pärast neile toote tarnimist;

(b)

kümne aasta jooksul pärast nende poolt toote tarnimist.
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3. JAGU
TOOTE NÕUETELEVASTAVUS
Artikkel 12
Nõuetele vastavuse eeldus
Tooted, mis on vastavuses harmoneeritud standardite või nende osadega, mille viited on
avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, eeldatakse olevat vastavuses nõuetega, mida nimetatud
standardid või nende osad käsitlevad ja mis on sätestatud lisa 1.–6. osas.
Artikkel 13
Vastavushindamismenetlused
1.

Selleks et teha kindlaks toote vastavus lisa 1.–6. osas sätestatud nõuetele, hindab
tootja selle vastavust, kasutades üht järgmistest menetlustest. Vastavushindamisel
võetakse arvesse kõiki kavandatavaid ja eeldatavaid käitamistingimusi.

2.

Vastavushindamisel on võimalik kasutada järgmisi menetlusi:
(a)

lisa 7. osas sätestatud tootmise sisekontroll, kui hinnatakse toote vastavust lisa
1., 5. või 6. osa nõuetele, tingimusel et tootja on kohaldanud harmoneeritud
standardeid, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (kõigi nõuete
puhul, mille kohta on sellised standardid olemas);

(b)

ELi tüübihindamine, millele järgneb tootmise
tüübivastavuse hindamine vastavalt lisa 8. osale;

(c)

täielikul kvaliteedi tagamisel põhinev vastavushindamine vastavalt lisa 9.
osale, välja arvatud sellise toote vastavuse hindamisel, mis on mänguasi
direktiivi 2009/48/EÜ tähenduses.

sisekontrollil

põhinev

Artikkel 14
ELi vastavusdeklaratsioon
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1.

Artikli 6 lõikes 8 osutatud ELi vastavusdeklaratsioonis märgitakse, et toote vastavus
lisa 1.–6. osas sätestatud nõuetele on tõendatud, ja mehitamata õhusõiduki süsteemi
puhul märgitakse selle klass.

2.

ELi vastavusdeklaratsioon järgib lisa 11. osas sätestatud näidisstruktuuri, sisaldab
selles osas sätestatud elemente ja seda ajakohastatakse pidevalt. See tõlgitakse keelde
või keeltesse, mida nõuab liikmesriik, kus toode turule lastakse või kättesaadavaks
tehakse.

3.

Artikli 6 lõikes 8 osutatud lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon sisaldab lisa 12.
osas sätestatud elemente ja seda ajakohastatakse pidevalt. See tõlgitakse keelde või
keeltesse, mida nõuab liikmesriik, kus toode turule lastakse või turul kättesaadavaks
tehakse. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst peab olema kättesaadav
veebiaadressil, millele on viidatud lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioonis ja peab
olema esitatud keeles või keeltes, mida nõuab liikmesriik, kus toode turule lastakse
või turul kättesaadavaks tehakse.

4.

Kui toote suhtes kohaldatakse rohkem kui ühte liidu õigusakti, mille kohaselt
nõutakse ELi vastavusdeklaratsiooni, koostatakse kõigi selliste liidu õigusaktide
kohta ühine ELi vastavusdeklaratsioon. Deklaratsioon sisaldab asjaomaste liidu
õigusaktide loetelu, sealhulgas nende avaldamisviiteid.
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5.

ELi vastavusdeklaratsiooni koostamisega võtab tootja endale vastutuse toote
vastavuse eest käesolevas peatükis sätestatud nõuetele.
Artikkel 15
CE-märgistuse üldpõhimõtted

CE-märgistuse suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklis 30 sätestatud
üldpõhimõtteid.
Artikkel 16
CE-vastavusmärgistuse, teavitatud asutuse identifitseerimisnumbri, mehitamata õhusõiduki
süsteemi klassi identifitseerimismärgistuse ja müravõimsustaseme märgistuse kinnitamise
eeskirjad ja tingimused
1.

CE-märgistus kinnitatakse nähtaval, loetaval ja kustutamatul viisil tootele või selle
külge kinnitatud andmeplaadile. Kui see ei ole toote suuruse tõttu võimalik või
põhjendatud, kinnitatakse märgistus pakendile.

2.

Mehitamata õhusõiduki klassi identifitseerimismärgistus kinnitatakse nähtaval,
loetaval ja kustumatul viisil mehitamata õhusõidukile ja selle pakendile ning see
peab olema vähemalt 5 mm kõrge. Tootele on keelatud kinnitada selliseid märgistusi,
märke või pealiskirju, mis võivad kolmandaid isikuid eksitada klassi
identifitseerimismärgistuse tähenduse või vormi osas.

3.

Kui see on nõutav, kinnitatakse lisa 14. osas sätestatud müravõimsustaseme
märgistus nähtaval, loetaval ja kustutamatul viisil mehitamata õhusõidukile, välja
arvatud juhul, kui see ei ole toote suuruse tõttu võimalik või põhjendatud, ning
pakendile.

4.

CE-vastavusmärgistus ja, kui see on nõutav, müravõimsustaseme märgistus ja
mehitamata õhusõiduki klassi identifitseerimismärgistus kinnitatakse tootele enne
selle turule laskmist.

5.

Kui rakendatakse lisa 9. osas sätestatud vastavushindamismenetlust, tuleb CEmärgistuse järele märkida teavitatud asutuse identifitseerimisnumber.
Teavitatud asutuse identifitseerimisnumbri kinnitab seadmele teavitatud asutus ise
või viimase juhendamisel tootja või tootja volitatud esindaja.

6.

Liikmesriigid tuginevad olemasolevatele mehhanismidele, et tagada CE-märgistust
käsitleva korra nõuetekohane kohaldamine, ja võtavad märgistuse väärkasutamise
korral asjakohaseid meetmeid.
Artikkel 17
Tehniline dokumentatsioon

ET

1.

Tehniline dokumentatsioon peab sisaldama kõiki asjakohaseid andmeid ja üksikasju
vahendite kohta, mille abil tootja tagab, et toode vastab lisa 1.–6. osa nõuetele. See
peab sisaldama vähemalt lisa 10. osas sätestatud elemente.

2.

Tehniline dokumentatsioon koostatakse enne toodete turulelaskmist ja seda
ajakohastatakse pidevalt.

3.

Võimaliku ELi tüübihindamismenetluse või tootja kvaliteedisüsteemi hindamisega
seotud tehniline dokumentatsioon ja kirjad koostatakse selle liikmesriigi ametlikus
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keeles, kus teavitatud asutus on registrisse kantud, või mõnes muus asutusele
vastuvõetavas keeles.
4.

Kui tehniline dokumentatsioon ei vasta käesoleva artikli lõigetele 1, 2 või 3, võib
turujärelevalveasutus paluda tootjal või importijal lasta testi kindlaks määratud aja
jooksul tootja või importija kulul läbi viia turujärelevalveasutusele vastuvõetaval
asutusel, et kontrollida toote vastavust lisa 1.–6. osas sätestatud nõuetele, mida tema
suhtes kohaldatakse.

4. JAGU
VASTAVUSHINDAMISASUTUSTE TEAVITAMINE
Artikkel 18
Teavitamine
Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja teisi liikmesriike asutustest, kes on volitatud kolmanda
isikuna täitma vastavushindamisülesandeid käesoleva peatüki alusel.
Artikkel 19
Teavitavad asutused
1.

Liikmesriigid määravad teavitava asutuse, kes vastutab vastavushindamisasutuste
hindamiseks ja nendest teavitamiseks ning teavitatud asutuste jälgimiseks vajalike
menetluste kehtestamise ja rakendamise eest, samuti artiklis 24 sätestatud nõuete
täitmise eest.

2.

Liikmesriigid võivad otsustada, et lõikes 1 osutatud hindamist ja järelevalvet teostab
määruse (EÜ) nr 765/2008 tähenduses riiklik akrediteerimisasutus.

3.

Kui teavitav asutus delegeerib või annab muul viisil edasi lõikes 1 osutatud
hindamise, teavitamise või jälgimise asutusele, mis ei ole valitsusasutus, siis peab see
asutus olema juriidiline isik ja täitma mutatis mutandis artiklis 20 sätestatud nõudeid.
Lisaks peab kõnealune asutus olema korraldanud oma tegevusest tulenevate kulude
katmise.

4.

Teavitav ametiasutus vastutab täielikult lõikes 3 osutatud asutuse tegevuse eest.
Artikkel 20
Nõuded teavitavatele asutustele

1.

ET

Teavitav asutus:
(a)

on loodud nii, et ei tekiks huvide konflikti vastavushindamisasutustega;

(b)

korraldab ja juhib oma tööd nii, et oleks tagatud tema tegevuse objektiivsus ja
erapooletus;

(c)

korraldab oma tööd nii, et vastavushindamisasutusest teavitamisega seotud
otsuseid teevad sellised pädevad isikud, kes ei ole hindamistoimingutes
osalenud;

(d)

ei paku ega osuta teenuseid, mida osutavad vastavushindamisasutused, ega
nõustamisteenuseid ärilisel või konkureerival alusel;

(e)

tagab saadud teabe konfidentsiaalsuse;
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(f)

peab oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks omama piisaval arvul
pädevaid töötajaid.
Artikkel 21
Teavitavate asutuste teabekohustus

1.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma vastavushindamisasutuste hindamise,
nendest teavitamise ja teavitatud asutuste järelevalve menetlustest, ning neis tehtud
muudatustest.

2.

Komisjon avalikustab kõnealuse teabe.
Artikkel 22
Nõuded teavitatud asutusele

1.

Teavitamise eesmärgil vastab vastavushindamisasutus lõigetes 2 kuni 11 sätestatud
nõuetele.

2.

Vastavushindamisasutus asutatakse liikmesriigi siseriikliku õiguse alusel ning ta on
juriidiline isik.

3.

Vastavushindamisasutus on kolmandast
organisatsioonist, mida ta hindab.

isikust

asutus,

mis

on sõltumatu

Asutust, mis kuulub ettevõtjate ühendusse või kutseliitu, mis esindab ettevõtjaid, kes
on seotud tema hinnatavate toodete projekteerimise, valmistamise, tarnimise,
monteerimise, kasutamise või hooldamisega, võib pidada selliseks asutuseks
tingimusel, et tõendatud on selle sõltumatus ja igasugune huvide konflikti
puudumine.
4.

Vastavushindamisasutus, selle juhtkond ja vastavushindamisülesannete täitmise eest
vastutavad töötajad ei tohi olla hinnatava toote projekteerija, tootja, tarnija,
paigaldaja, ostja, omanik, kasutaja, hooldaja ega esindada ühtegi nimetatud isikut.
See ei välista vastavushindamisasutuse tegevuseks vajalike hinnatavate toodete
kasutamist ega nende toodete kasutamist isiklikul otstarbel.
Vastavushindamisasutus, selle juhtkond ja vastavushindamisülesannete täitmise eest
vastutavad töötajad ei tohi olla otseselt seotud nimetatud toodete projekteerimise,
tootmise või ehitamise, turustamise, paigaldamise, kasutamise või hooldusega ega
esindada nimetatud toiminguid teostavat isikut. Nad ei tohi osaleda tegevuses, mis
võib olla vastuolus nende otsuste sõltumatuse ja usaldusväärsusega
vastavushindamistoimingutes, mille tegemiseks neist on teavitatud. See kehtib
eelkõige nõustamisteenuste puhul.
Vastavushindamisasutused peavad tagama, et nende tütarettevõtjate või
lepingupartnerite tegevus ei mõjuta vastavushindamistoimingute konfidentsiaalsust,
objektiivsust ega erapooletust.

5.

ET

Vastavushindamisasutused ja nende töötajad teevad vastavushindamistoiminguid
suurima erialase usaldusväärsuse ja konkreetses valdkonnas nõutava tehnilise
pädevusega ning ei allu eelkõige rahalistele surveavaldustele ega ahvatlustele, mis
võivad nende otsuseid või vastavushindamistoimingute tulemusi mõjutada, eriti
seoses isikute või isikute rühmadega, kes on huvitatud nimetatud toimingute
tulemustest.
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6.

Vastavushindamisasutus peab olema võimeline täitma talle lisa 8. või 9. osa alusel
määratud vastavushindamisülesandeid, mille täitmisega seoses on temast teavitatud,
sõltumata sellest, kas vastavushindamisasutus täidab neid ise või täidetakse neid
tema nimel ja vastutusel.
Vastavushindamisasutuse käsutuses on alati ja kõikide vastavushindamismenetluste
ning iga teavitatud toodete tüübi või kategooria jaoks vajalikud:
(a)

töötajad, kellel on tehnilised teadmised ning piisav asjakohane kogemus
vastavushindamisülesannete täitmiseks;

(b)

menetluste kirjeldused, mille kohaselt vastavushindamist tehakse ning mis
tagavad läbipaistvuse ja nende menetluste kordamise võimaluse; asjakohased
tegevuspõhimõtted ja menetlused, mille puhul eristatakse ülesandeid, mida ta
täidab teavitatud asutusena, ja muud tegevust;

(c)

menetlused selliste toimingute tegemiseks, mille puhul võetakse asjakohaselt
arvesse ettevõtja suurust, tegutsemisvaldkonda, tema struktuuri, kõnealuse
toote keerukuse astet ning seda, kas tegemist on mass- või seeriatootmisega.

Vastavushindamisasutusel
peavad
olema
vajalikud
vahendid
vastavushindamistoimingutega seotud tehniliste ja haldusülesannete nõuetekohaseks
täitmiseks ning juurdepääs vajalikule varustusele ja vahenditele.
7.

8.

Vastavushindamisülesannete teostamise eest vastutavatel töötajatel:
(a)

peab olema põhjalik tehniline ja kutsealane väljaõpe, mis hõlmab kõiki
vastavushindamistoiminguid,
millega
seoses
nimetatud
vastavushindamisasutusest on teavitatud;

(b)

piisavad teadmised nende poolt tehtavate hindamistoimingute nõuetest ning
piisav pädevus nimetatud hindamistoiminguteks;

(c)

neil on vajalikud teadmised ja arusaam nõuetest, kohaldatavatest
harmoneeritud standarditest ja liidu ühtlustavate õigusaktide asjaomastest
sätetest;

(d)

oskus koostada ELi tüübihindamistõendeid või kvaliteedisüsteemi kinnitusi,
registreid ja aruandeid, mis tõendavad, et hindamine on teostatud.

Tagatakse
vastavushindamisasutuste,
nende
juhtkonna
vastavushindamisülesannete täitmise eest vastutavate töötajate erapooletus.

ja

Vastavushindamisasutuse juhtkonna ja vastavushindamisülesannete täitmise eest
vastutavate töötajate tasu suurus ei tohi sõltuda tehtud hindamistoimingute arvust ega
nende tulemustest.

ET

9.

Vastavushindamisasutus sõlmib vastutuskindlustuslepingu, välja arvatud juhul, kui
vastutust kannab siseriikliku õiguse kohaselt liikmesriik või kui vastavushindamise
eest vastutab otseselt liikmesriik ise.

10.

Vastavushindamisasutuse töötajad hoiavad ametisaladust teabe osas, mis on saadud
lisa 8. ja 9. osa või nende jõustamiseks vastuvõetud siseriiklike õigusaktide kohaselt
täidetud ülesannete käigus, välja arvatud teabevahetus selle liikmesriigi pädevate
riiklike asutustega, kus asutus tegutseb. Tagatakse omandiõiguste kaitse.

11.

Vastavushindamisasutus võtab osa või tagab, et vastavushindamisülesannete täitmise
eest vastutavaid töötajaid on teavitatud asjakohastest standardimistoimingutest,
reguleerivast tegevusest mehitamata õhusõidukite süsteemide ja sageduste
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planeerimise valdkonnas ning asjakohaste liidu ühtlustamisõigusaktide alusel loodud
teavitatud asutuste koordineerimisgrupi tegevusest, ning kohaldab nimetatud grupi
töö tulemusel koostatud haldusotsuseid ja -dokumente üldiste suunistena.
Artikkel 23
Eeldatav nõuetele vastavus teavitatud asutuse puhul
Kui vastavushindamisasutus tõendab, et ta vastab sellistes asjakohastes harmoneeritud
standardites või nende osades sätestatud kriteeriumidele, mille viitenumbrid on avaldatud
Euroopa Liidu Teatajas, eeldatakse tema vastavust artiklis 22 sätestatud nõuetele
kohaldatavate harmoneeritud standarditega hõlmatud nõuete ulatuses.
Artikkel 24
Teavitatud asutuse tütarettevõtjad ja alltöövõtjad
1.

Kui teavitatud asutus kasutab vastavushindamisega seotud ülesannete täitmiseks
alltöövõtjaid või tütarettevõtjat, tagab ta, et alltöövõtja või tütarettevõtja vastab
artiklis 22 sätestatud nõuetele, ning teatab sellest teavitavale asutusele.

2.

Teavitatud asutused vastutavad täielikult oma alltöövõtjate ja tütarettevõtjate täidetud
ülesannete eest, olenemata nende asukohast.

3.

Alltöövõtjat või tütarettevõtjat võib kasutada ainult kliendi nõusolekul.

4.

Teavitatud asutus hoiab teavitavatele asutustele kättesaadavana asjakohaseid
dokumente, mis käsitlevad alltöövõtja või tütarettevõtja kvalifikatsiooni hindamist ja
nende poolt lisa 8. ja 9. osa alusel tehtud tööd.
Artikkel 25
Teavitamistaotlus

1.

Vastavushindamisasutus esitab teavitamistaotluse selle liikmesriigi teavitavale
asutusele, mille territooriumil ta asub.

2.

Teavitamistaotlusega
koos
esitatakse
dokument,
kus
kirjeldatakse
vastavushindamistoiminguid, vastavushindamismoodulit või -mooduleid ja toodet,
millega tegelemiseks vastavushindamisasutus väidab end pädeva olevat, ning riikliku
akrediteerimisasutuse väljastatud akrediteerimistunnistus, mis tõendab, et
vastavushindamisasutus vastab artiklis 22 sätestatud nõuetele.
Artikkel 26
Teavitamismenetlus

ET

1.

Teavitavad ametiasutused võivad teavitada ainult neist vastavushindamisasutustest,
kes vastavad artiklis 22 sätestatud nõuetele.

2.

Teavitavad ametiasutused kasutavad komisjoni ja teiste liikmesriikide teavitamiseks
vastavushindamisasutustest komisjoni väljaarendatud ja hallatavat elektroonilist
teavitamisvahendit.

3.

Teavitus
sisaldab
täielikku
ülevaadet
vastavushindamistoimingutest,
vastavushindamismoodulist või -moodulitest ja asjaomasest tootest ning asjakohast
akrediteerimistunnistust.
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4.

Asjaomane asutus võib teavitatud asutuse toiminguid teostada ainult juhul, kui
komisjon või teised liikmesriigid ei esita vastuväiteid kahe nädala jooksul pärast
teavitamist.

5.

Käesoleva peatüki kohaldamisel käsitatakse teavitatud asutusena ainult sellist
asutust.

6.

Teavitav asutus teavitab komisjoni ja teisi liikmesriike kõigist edaspidistest
teavitusega seotud olulistest muudatustest.
Artikkel 27
Identifitseerimisnumber ja teavitatud asutuste nimekiri

1.

Komisjon annab teavitatud asutusele identifitseerimisnumbri.

2.

Komisjon määrab üheainsa identifitseerimisnumbri, isegi kui asutusest teavitatakse
liidu mitme erineva õigusakti alusel.

3.

Komisjon teeb üldsusele kättesaadavaks käesoleva määruse alusel teavitatud asutuste
nimekirja; nimekiri sisaldab ka asutustele määratud identifitseerimisnumbreid ja
toiminguid, mille teostamiseks neist on teavitatud.
Komisjon tagab loetelu ajakohastamise.
Artikkel 28
Teavituse muutmine

1.

Kui teavitav asutus on tuvastanud või talle on teatatud, et teavitatud asutus ei vasta
enam artiklis 22 sätestatud nõuetele või et ta ei täida oma kohustusi, siis olenevalt
olukorrast teavitav asutus piirab teavitust, peatab teavituse või tunnistab selle
kehtetuks, sõltuvalt nõuetele mittevastavuse või kohustuste täitmata jätmise
raskusastmest. Ta teatab sellest viivitamata komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

2.

Juhul kui teavitust piiratakse, see peatatakse või tunnistatakse kehtetuks või kui
teavitatud asutus on lõpetanud oma tegevuse, astub teavitav liikmesriik vajalikud
sammud tagamaks, et kõnealuse asutuse dokumente menetleks mõni teine teavitatud
asutus või et need oleksid nõudmise korral kättesaadavad teavitamise ja
turujärelevalve eest vastutavatele asutustele.
Artikkel 29
Teavitatud asutuste pädevuse vaidlustamine

ET

1.

Komisjon uurib igat juhtumit, mille puhul tal on kahtlus või tema tähelepanu
juhitakse kahtlusele, et teavitatud asutus ei ole enam pädev või ei täida enam talle
esitatud nõudeid ja ülesandeid.

2.

Teavitav liikmesriik esitab komisjonile viimase nõudmisel kogu teabe seoses
teavituse alusega või asjaomase teavitatud asutuse pädevuse säilimisega.

3.

Komisjon tagab, et uurimise käigus omandatud tundlikku teavet käsitletakse
konfidentsiaalsena.

4.

Kui komisjon on veendunud, et teavitatud asutus ei täida või ei täida enam
teavitamise aluseks olevaid nõudeid, siis teavitab ta sellest teavitavat liikmesriiki
ning nõuab, et see võtaks parandusmeetmeid, sealhulgas vajaduse korral tühistaks
teavituse.
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Artikkel 30
Teavitatud asutuste töökohustused
1.

Teavitatud asutused teostavad vastavushindamist kooskõlas lisa 8. ja 9. osas
sätestatud vastavushindamismenetlustega.

2.

Vastavushindamisi teostatakse proportsionaalselt, vältides ettevõtjate liigset
koormamist. Vastavushindamisasutused võtavad oma ülesannete täitmisel arvesse
ettevõtja suurust, tegutsemisvaldkonda ja struktuuri, asjaomase toote keerukusastet
ning seda, kas tegemist on mass- või seeriatootmisega.
Seejuures järgivad nad siiski sellist rangusastet ja kaitsetaset, mis on vajalik, et
tagada mehitamata õhusõiduki või mehitamata õhusõiduki süsteemi vastavus
käesoleva peatüki nõuetele.

3.

Kui teavitatud asutus leiab, et tootja ei ole kinni pidanud lisa 1.–6. osas sätestatud
nõuetest või vastavatest harmoneeritud standarditest või muudest tehnilistest
kirjeldustest, nõuab ta kõnealuselt tootjalt asjakohaste parandusmeetmete võtmist ja
ei väljasta ELi tüübihindamistõendit või kvaliteedisüsteemi kinnitust.

4.

Kui teavitatud asutus pärast ELi tüübihindamistõendi või kvaliteedisüsteemi
kinnituse väljastamist nõuetelevastavust jälgides avastab, et toode ei vasta enam
nõuetele, nõuab ta tootjalt parandusmeetmete võtmist ja vajaduse korral peatab või
tühistab ELi tüübihindamistõendi või kvaliteedisüsteemi kinnituse.

5.

Kui parandusmeetmeid ei võeta või neil ei ole soovitud mõju, siis teavitatud asutus
vastavalt vajadusele kas peatab või tühistab mis tahes ELi tüübihindamistõendi või
kvaliteedisüsteemi kinnituse või piirab seda.
Artikkel 31
Teavitatud asutuste otsuste vaidlustamine

Teavitatud asutused tagavad, et on olemas läbipaistev ja juurdepääsetav menetlus nende
otsuste vaidlustamiseks.
Artikkel 32
Teavitatud asutuste teabekohustus
1.

2.

ET

Teavitatud asutused annavad teavitavale asutusele järgmist teavet:
(a)

lisa 8. ja 9. osas sätestatud nõuete kohaselt teatatakse ELi tüübihindamistõendi
või kvaliteedisüsteemi kinnituse andmisest keeldumisest, selle piiramisest,
peatamisest või tühistamisest;

(b)

teavitamise sihtvaldkonda või tingimusi mõjutavad asjaolud;

(c)

turujärelevalveasutustelt saadud teabenõuded vastavushindamistoimingute
kohta;

(d)

taotluse korral vastavushindamistoimingud, mida nad teavituse sihtvaldkonnas
on teinud, ja muu tegevus, sealhulgas piiriülesed toimingud ja alltöövõtt.

Teavitatud asutused esitavad lisa 8. ja 9. osas sätestatud nõuete kohaselt teistele
käesoleva peatüki alusel teavitatud sarnaste vastavushindamistoimingute ja sama
kategooria mehitamata õhusõidukite või mehitamata õhusõidukite süsteemidega
tegelevatele asutustele asjakohase teabe negatiivsete ja nõudmise korral positiivsete
vastavushindamistulemuste kohta.
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3.

Teavitatud asutused täidavad lisa 8. ja 9. osa kohaseid teabekohustusi.
Artikkel 33
Kogemuste vahetamine

Komisjon korraldab kogemuste vahetuse liikmesriikide teavituspoliitika eest vastutavate
riiklike asutuste vahel.
Artikkel 34
Teavitatud asutuste tegevuse koordineerimine
1.

Komisjon tagab, et käesoleva peatüki alusel teavitatud asutuste tegevus põhineb
asjakohasel koordineerimisel ja koostööl, mis toimub teavitatud asutuste
valdkondliku rühma vormis.

2.

Teavitatud asutused osalevad nimetatud rühma töös otse või määratud esindajate
kaudu.

5. JAGU
LIIDU TURUJÄRELEVALVE, LIIDU TURULE SISENEVATE TOODETE KONTROLL
NING LIIDU KAITSEMEETMETE MENETLUS

Artikkel 35
Turujärelevalve ning liidu turule sisenevate toodete kontroll
1.

Liikmesriigid korraldavad ja teostavad liidu turule lastud toodete järelevalvet
vastavalt määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 15 lõikele 3 ning artiklitele 16 kuni 26.

2.

Liikmesriigid korraldavad ja teostavad liidu turule sisenevate toodete kontrolli
vastavalt määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 15 lõikele 5 ning artiklitele 27, 28 ja 29.

3.

Liikmesriigid tagavad, et nende turujärelevalve- ja piirikontrolliasutused teevad
määruse (EL) …/… [IR] artikli 17 alusel määratud pädevate asutustega ohutusalast
koostööd ning loovad nende vahel
asjakohased teabevahetus- ja
kooskõlastamismehhanismid, kasutades parimal viisil ära Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruses (EL) nr 376/201414 ning määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklites 22
ja 23 määratletud teabevahetussüsteeme.
Artikkel 36
Menetlus toodete jaoks, mis kujutavad endast ohtu liikmesriigi tasandil

ET

1.

Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutused on võtnud määruse (EÜ) nr 765/2008
artikli 20 alusel meetmeid või kui neil on piisavalt põhjust arvata, et toode kujutab
endast ohtu inimeste tervisele või ohutusele või muudele käesolevas peatükis
käsitletud avaliku huvi kaitse aspektidele, siis viivad nad läbi asjaomase toote
hindamise kõigist käesolevas peatükis sätestatud nõuetest lähtudes. Asjaomased
ettevõtjad teevad turujärelevalveasutustega sel eesmärgil vajaduse korral koostööd.

14

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 376/2014, mis käsitleb
tsiviillennunduses toimunud juhtumitest teatamist ning juhtumite analüüsi ja järelmeid, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 996/2010 ning tunnistatakse kehtetuks
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/42/EÜ ja komisjoni määrused (EÜ) nr 1321/2007 ja
(EÜ) nr 1330/2007 (ELT L 122, 24.4.2014, lk 18).
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Kui esimeses lõigus osutatud hindamise tulemusena on turujärelevalveasutused
arvamusel, et toode ei vasta käesolevas peatükis sätestatud nõuetele, nõuavad nad
viivitamata, et asjaomane ettevõtja võtaks kõik vajalikud parandusmeetmed toote
nimetatud nõuetega vastavusse viimiseks, kõrvaldaks toote turult või võtaks selle
tagasi mõistliku aja jooksul, mille nad riski laadi arvestades kindlaks määravad.
Turujärelevalveasutused teavitavad sellest asjaomast teavitatud asutust.
Käesoleva lõike teises lõigus osutatud meetmete suhtes kohaldatakse määruse (EÜ)
nr 765/2008 artiklit 21.
2.

Kui turujärelevalveasutused on seisukohal, et nõuetele mittevastavus ei piirdu üksnes
nende liikmesriigi territooriumiga, teavitavad nad komisjoni ja teisi liikmesriike
hindamistulemustest ja meetmetest, mille võtmist nad on ettevõtjalt nõudnud.

3.

Ettevõtja tagab, et kõigi asjaomaste, tema poolt liidu turul kättesaadavaks tehtud
toodete suhtes võetakse kõik vajalikud parandusmeetmed.

4.

Kui asjaomane ettevõtja ei võta lõike 1 teises lõigus osutatud ajavahemiku jooksul
piisavaid parandusmeetmeid, võtavad turujärelevalveasutused kõik asjakohased
ajutised meetmed, et keelata või piirata toote kättesaadavaks tegemist nende
riigisisesel turul, toode turult kõrvaldada või tagasi võtta.
Turujärelevalveasutused teavitavad nendest meetmetest viivitamata komisjoni ja teisi
liikmesriike.

5.

Lõikes 4 osutatud teave sisaldab kõiki üksikasju, eelkõige nõuetele mittevastava
toote tuvastamiseks vajalikku teavet, toote päritolu, väidetava mittevastavuse ja riski
iseloomu, riiklike võetud meetmete iseloomu ja kestvust, samuti asjaomase ettevõtja
esitatud seisukohti. Turujärelevalveasutused toovad eelkõige välja, kas nõuetele
mittevastavus on tingitud ühest järgmistest põhjustest:
(a)

toode ei vasta artiklis 4 esitatud nõuetele;

(b)

puudustest artiklis 12 osutatud harmoneeritud standardites.

6.

Liikmesriigid, kes ei ole käesoleva artikli kohase menetluse algatajad, teavitavad
viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike võetud meetmetest ja muust nende
käsutuses olevast täiendavast teabest seoses asjaomase toote nõuetele
mittevastavusega ning juhul, kui nad ei ole nõus vastuvõetud riigisisese meetmega,
oma vastuväidetest.

7.

Kui kolme kuu jooksul alates lõikes 5 osutatud teabe kättesaamisest ei ole teised
liikmesriigid ega komisjon esitanud vastuväiteid liikmesriigi ajutise meetme suhtes,
loetakse meede põhjendatuks.

8.

Liikmesriigid tagavad, et asjaomase toote suhtes võetakse viivitamata asjakohased
piiravad meetmed, näiteks kõrvaldatakse toode turult.
Artikkel 37
Liidu kaitsemeetmete menetlus

1.

ET

Kui artikli 36 lõigetes 3 ja 4 sätestatud menetluse lõppedes esitatakse liikmesriigi
võetud meetmele vastuväiteid või kui komisjon on seisukohal, et liikmesriigi meede
on vastuolus liidu õigusaktidega, alustab komisjon viivitamata konsultatsioone
liikmesriikidega ja asjaomas(t)e ettevõtja(te)ga ning annab riiklikule meetmele
hinnangu. Kõnealuse hindamise tulemuste põhjal otsustab komisjon, kas siseriiklik
meede on põhjendatud või mitte.
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Komisjon adresseerib oma otsuse kõigile liikmesriikidele ning edastab selle
viivitamata neile ja asjaomas(t)ele ettevõtja(te)le.
2.

Kui riiklik meede loetakse põhjendatuks, võtavad kõik liikmesriigid vajalikud
meetmed, et tagada mittevastavate toodete kõrvaldamine või tagasivõtmine oma
turult, ja teatavad sellest komisjonile. Kui leitakse, et riiklik meede ei ole
põhjendatud, võtab asjaomane liikmesriik selle meetme tagasi.

3.

Kui riiklik meede loetakse põhjendatuks ja toote nõuetele mittevastavus viitab
puudustele käesoleva määruse artikli 36 lõike 5 punktis b osutatud harmoneeritud
standardites, kohaldab komisjon määruse (EL) nr 1025/2012 artiklis 11 sätestatud
menetlust.
Artikkel 38
Vastavuses olevad tooted, mis kujutavad endast riski

1.

Kui liikmesriik leiab pärast artikli 36 lõike 1 kohast hindamist, et toode kujutab
olenemata sellest, et ta vastab käesoleva peatüki nõuetele, ikkagi ohtu inimeste
tervisele või ohutusele või muudele käesolevas peatükis sätestatud avaliku huvi
kaitse aspektidele, siis nõuab ta, et asjaomane ettevõtja võtaks kõik asjakohased
meetmeid, tagamaks, et see toode ei kujutaks turule laskmisel endast enam ohtu, et
ettevõtja kõrvaldaks selle turult või võtaks selle tagasi liikmesriigi poolt määratud
mõistliku aja jooksul, arvestades ohu suurust.

2.

Ettevõtja tagab, et kõigi tema poolt liidu turul kättesaadavaks tehtud asjaomaste
toodete suhtes võetakse parandusmeetmeid.

3.

Liikmesriik teavitab viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike. Kõnealune teave
sisaldab kõiki olemasolevaid andmeid, eelkõige asjaomase toote kindlaks tegemiseks
vajalikku teavet, toote päritolu, tarneahelat, riski laadi, võetud riigisiseste meetmete
laadi ja kestust.

4.

Komisjon alustab viivitamata konsultatsioone liikmesriikide ja asjaomas(t)e
ettevõtja(te)ga ning annab hinnangu võetud riiklikele meetmetele. Nimetatud
hinnangu tulemuste põhjal otsustab komisjon, kas riiklik meede on põhjendatud või
mitte, ning vajaduse korral teeb komisjon ettepaneku sobivate meetmete võtmiseks.

5.

Komisjon adresseerib oma otsuse kõigile liikmesriikidele ning edastab selle
viivitamata neile ja asjaomas(t)ele ettevõtja(te)le.
Artikkel 39
Vormiline nõuetele mittevastavus

1.

ET

Ilma et see piiraks artikli 36 kohaldamist, nõuab liikmesriik asjaomaselt ettevõtjalt
nõuete rikkumise lõpetamist pärast seda, kui ta on avastanud käesoleva peatükiga
hõlmatud toodetega seoses ühe järgmisest:
(a)

CE-märgistus on kantud tootele määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklit 30 või
käesoleva määruse artiklit 15 või 16 rikkudes;

(b)

CE-märgistus või tüüp ei ole tootele kantud;

(c)

teavitatud asutuse identifitseerimisnumber on (lisa 9. osas sätestatud
vastavushindamise menetluse kohaldamise korral) tootele kantud artikli 16
sätteid rikkudes või seda ei ole tootele kantud;

(d)

mehitamata õhusõiduki klassi identifitseerimismärgistus ei ole tootele kantud;

26

ET

2.

(e)

müravõimsustaseme märgistus ei ole tootele kantud (kui see on nõutav);

(f)

seerianumber ei ole tootele kantud või see ei ole õiges vormingus;

(g)

kasutusjuhend või teave ei ole kättesaadav;

(h)

ELi vastavusdeklaratsioon puudub või seda ei ole koostatud;

(i)

ELi vastavusdeklaratsioon ei ole koostatud õigesti;

(j)

tehniline dokumentatsioon ei ole kättesaadav või on puudulik;

(k)

puuduvad tootja või importija nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud
kaubamärk, veebiaadress või postiaadress.

Kui lõikes 1 osutatud mittevastavust ei kõrvaldata, võtab asjaomane liikmesriik kõik
asjakohaseid meetmeid, et piirata või keelata toote turul kättesaadavaks tegemist, või
tagab, et toode võetakse turult tagasi või kõrvaldatakse sealt.

III PEATÜKK
Sertifitseeritud kategoorias ja erikategoorias kasutatavad
mehitamata õhusõidukite süsteemid
Artikkel 40
Sertifitseeritud kategoorias ja erikategoorias kasutatavatele mehitamata õhusõidukite
süsteemidele esitatavad nõuded
1.

ET

Mehitamata õhusõiduki süsteemi projekteerimine, tootmine ja hooldus tuleb
sertifitseerida, kui asjaomane süsteem vastab mõnele järgmistest tingimustest:
(a)

vähemalt üks selle põhimõõde on 3 m või rohkem ning süsteem on
projekteeritud käitamiseks inimrühmade kohal;

(b)

see on projekteeritud inimeste transportimiseks;

(c)

see on projekteeritud ohtlike kaupade veoks ja nõuab tugevat konstruktsiooni,
et maandada õnnetuste korral kolmandate isikutega seotud riske;

(d)

seda kasutatakse määruse (EL) ...…/... [IR] artiklis 5 määratletud käitamise
erikategoorias ning määruse (EL) ……/... [IR] artiklis 11 sätestatud
riskihindamise põhjal on pädeva asutuse poolt väljastatud tegevusloa puhul
jõutud järeldusele, et käitamise riski ei ole võimalik nõuetekohaselt maandada
mehitamata õhusõiduki süsteemi sertifitseerimata.

2.

Sertifitseerimisele kuuluv mehitamata õhusõiduki süsteem peab vastama komisjoni
määruses (EL) nr 748/2012, komisjoni määruses (EL) nr 640/2015 ja komisjoni
määruses (EL) nr 1321/2014 sätestatud kohaldatavatele nõuetele.

3.

Kui erikategoorias kasutatavat mehitamata õhusõidukit ei pea sertifitseerima lõike 1
kohaselt, peab see olema tehnilise suutlikkusega, mis on sätestatud pädeva asutuse
poolt väljastatud tegevusloas või standardstsenaariumis, mis on määratletud määruse
(EL) ...…/... [IR] lisa 1. liites või määratletud kerge mehitamata õhusõiduki süsteemi
käitaja pädevustunnistusega (LUC) vastavalt määruse (EL) ...…/... [IR] lisa C osale.
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IV PEATÜKK
Kolmandate riikide mehitamata õhusõidukite süsteemide käitajad
Artikkel 41
Kolmandate riikide mehitamata õhusõidukite süsteemide käitajad
1.

Mehitamata õhusõidukite süsteemide käitajad, kelle peamine tegevuskoht on
kolmandas riigis või kes on asutatud või elavad kolmandas riigis, peavad ühtse
Euroopa taeva õhuruumis mehitamata õhusõidukite süsteemide käitamisel täitma
määruse (EL) …/... [IR] nõudeid.

2.

Kolmanda riigi mehitamata õhusõiduki süsteemi käitaja puhul on pädevaks asutuseks
pädev asutus esimeses liikmesriigis, kus mehitamata õhusõiduki süsteemi käitaja
kavatseb tegutseda.

3.

Erandina lõikest 1 võib pädev asutus liidus toimuva, liitu suunduva või liidust
lähtuva käitamise puhul tunnustada määruse (EL) …/… [IR] kohast kaugpiloodi või
mehitamata õhusõiduki süsteemi käitaja pädevustunnistust või võrdväärset
dokumenti, tingimusel et:
(a)

sellist tunnustamist taotles kolmas riik;

(b)

kaugpiloodi või mehitamata õhusõiduki süsteemi käitaja pädevustunnistus on
väljaandjariigi kehtiv dokument ning

(c)

komisjon on pärast EASAga konsulteerimist taganud, et tingimustega, mille
alusel sellised tunnistused on välja antud, tagatakse sama ohutustase kui
käesoleva määrusega.

V PEATÜKK
Lõppsätted
Artikkel 42
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu
Teatajas.
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 12.3.2019

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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