
 
Návrh 

 
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. ../.. 

 
ze dne […], 

 
kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a 

leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu 
zapojených do těchto úkolů 

 
(Text s významem pro EHP) 

 
 

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 
 
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 
 
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 
o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost 
letectví1, (dále jen „základní nařízení“), a zejména na články 5 a 6 uvedeného nařízení, 
 
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a 
leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených 
do těchto úkolů2, 
 
 
vzhledem k těmto důvodům: 
 
(1) Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 stanoví princip hlavního místa obchodní činnosti 

s ohledem na bod M.1 přílohy 1, bod 145.1 přílohy 2 a bod 147.1 přílohy IV.  
 
(2) Vnitrostátní orgány i průmyslová odvětví požadovaly definici pojmu hlavního místa 

obchodní činnosti, aby se předešlo nedorozumění, ke kterému může dojít, pokud úřad není 
jasně stanoven. 

 
(3) Opatření uvedená v tomto nařízení jsou založena na stanovisku agentury3 v souladu s čl. 12 

odst. 2 písm. b) a čl. 14 odst. 1 základního nařízení. 
 
(4) Opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem4 výboru Evropské 

agentury pro bezpečnost letectví zřízeném na základě čl. 54 odst. 3 základního nařízení. 
 
(5) Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno, 
                                                      
1  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního 

letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví. (Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1). 
2  Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, 

letadlových částí a zařízení a o schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Úř. věst. L 315, 28.11.2003, s. 1). 
Ve znění nařízení Komise (ES) č. 707/2006 ze dne 8. května 2006 (Úř. věst. L 122, 9.5.2006, s. 17). 

3  Stanovisko 5/2005 viz: http://www.easa.eu.int/home/opinions_en.html 
4  [Bude vydáno]. 
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PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 
 
 

Článek 1 
 

Bod M.1 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 se nahrazuje tímto: 
 
M.1 

a) Pro účely této části je příslušným úřadem: 
 1. pro dozor nad zachováním letové způsobilosti jednotlivých letadel a vydávání 
osvědčení kontroly letové způsobilosti úřad určený členským státem zápisu do rejstříku; 
 2. pro dozor nad organizací údržby, jak je stanoveno v části M oddílu A hlavě F; 
i) úřad určený členským státem, ve kterém je umístěno hlavní místo obchodní činnosti 
takové organizace; 
ii) agentura, jestliže je organizace umístěna v třetí zemi; 
 3. pro dozor nad organizací k řízení zachování letové způsobilosti, jak je stanoveno 
v části M oddílu A hlavě G; 
i) úřad určený členským státem, ve kterém je umístěno hlavní místo obchodní činnosti 
této organizace; jestliže 
oprávnění není obsaženo v osvědčení leteckého provozovatele; 
ii) úřad určený členským státem provozovatele, jestliže je oprávnění obsaženo 
v osvědčení leteckého provozovatele; 
iii) agentura, jestliže je organizace umístěna v třetí zemi; 
 4. pro schvalování programů údržby; 
i) úřad určený členským státem zápisu do rejstříku; 
ii) v případě obchodní letecké dopravy, kdy je členský stát provozovatele jiný něž 
členský stát zápisu do rejstříku, úřad odsouhlasený oběma výše uvedenými státy před 
schválením programu údržby. 

b) Pro účely této části a s ohledem na organizace uvedené v příloze I má hlavní místo 
obchodní činnosti vyjadřovat organizační místo, kde většina řídících pracovníků 
specifikovaných v bodech M.A.606 a M.A.706 řídí, kontroluje nebo koordinuje své 
odborné činnosti, přičemž je zajištěno, že organizace splňuje požadavky uvedené 
v části M. 

 
 

Článek 2 
 

Ustanovení bodu 145.1 přílohy II nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 se nahrazuje tímto: 
 
145.1 Obecně 

a) Pro účely této části je příslušným úřadem: 
1. úřad určený členským státem pro organizace, jejichž hlavní místo obchodní činnosti 
se nachází v tomto členském státě; nebo 
2. agentura, pro organizace, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v třetí 
zemi. 

b) Pro účely této části a s ohledem na organizace uvedené v příloze II má hlavní místo 
obchodní činnosti vyjadřovat organizační místo, kde většina řídících pracovníků 
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specifikovaných v bodě 145.A.30 písm. a) a b) řídí, kontroluje nebo koordinuje své odborné 
činnosti, přičemž je zajištěno, že organizace splňuje požadavky uvedené v části 145. 
 
 

Článek 3 
 

Ustanovení bodu 147.1 přílohy IV nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 se nahrazuje tímto: 
 
147.1 

a) Pro účely této části je příslušným úřadem: 
1. úřad určený členským státem pro organizace, které mají hlavní místo obchodní 
činnosti umístěné na území členského státu; 
2. agentura, pro organizace, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v třetí 
zemi. 

Pro účely této části a s ohledem na organizace uvedené v příloze IV má hlavní místo obchodní 
činnosti vyjadřovat organizační místo, kde většina řídících pracovníků specifikovaných v bodě 
147.A.105 řídí, kontroluje nebo koordinuje své odborné činnosti, přičemž je zajištěno, že 
organizace splňuje požadavky uvedené v části 147. 
 
 
 

Článek 4 
 

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 
 
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 
 
 
 
 
 
 
 V Bruselu dne […]  
 
 
 
 
 
 
 Za Komisi 
 člen/členka Komise 
 
 


