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Предложение за 
 

РЕГЛАМЕНТ (EО) № …/.. НА КОМИСИЯТА  
 

от […] 
 

за изменение на Регламент (ЕО) № 2042/2003 на Комисията относно 
поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и 

авиационните продукти, части и устройства, и за одобряване на 
организациите и персонала, изпълняващ тези задачи 

 
(Текст от значение за ЕИП) 

 
 

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, 
 
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, 
 
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на 
Съвета от 15 юли 2002 г. относно общите правила в областта на гражданското 
въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност1 
(оттук нататък наричан “Основният регламент”), и по-специално членове 5 и 6 от 
него, 
 
като взе предвид Регламент (ЕО) № 2042/2003 на Комисията от 20 ноември 2003 г. 
относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и 
авиационните продукти, части и устройства, и за одобряване на организациите и 
персонала, изпълняващ тези задачи2, 
 
като има предвид, че: 
 
(1) с цел да се изясни значението на “официално признат стандарт” във всички 

случаи, където терминът се употребява в Регламент (ЕО) № 2042/2003; 
 
(2) националните власти, както и промишлеността изискаха дефиниция на 

понятието “официално признат стандрт”; 
 
(3) мерките на настоящия регламент се основават на становището, предоставено 

от Агенцията3 съгласно член 12, параграф 2, буква б) и член 14, параграф 1 
на Основния регламент. 

 

                                                 
1 ОВ L 240, 7.9.2002 г., стр. 1. 
2 ОВ L 315, 28.11.2003 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 707/2006 от 8 май 2006 г. 
(ОВ L 122, 9.5.2006 г., стр. 17). 
3 Становище № 5/2005, вж.: http://www.easa.eu.int/home/opinions_en.html 
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(4) мерките в настоящия регламент са в съответствие със становището4 на 
Комитета на Европейската агенция за авиационна безопасност, създаден въз 
основа на член 54, параграф 3 на Основния регламент; 

 
(5) поради това, регламент на Комисията (ЕО) № 2042/2003 следва да бъде 

съответно изменен, 
 
 
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 
 

Член 1 
 

 
В параграф М.А.301 (2) от приложение І към Регламент (ЕО) № 2042/2003 на 
Комисията изразът “в съответствие с официално признат стандарт” се заменя с “в 
съответствие с данните, посочени в М.А.304 и/или М.А.401”  

 
Член 2 

 
 
В параграф 147.А.105 (е) от приложение ІV към Регламент (ЕО) № 2042/2003 
изразът “се установява по официално признат стандарт” се заменя със “се 
установява в съответствие с критериите, обявени официално от компетентната 
власт”.  

 
Член 3 

 
 
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз. 
 
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и е пряко приложим във 
всички държави-членки. 
 
 
 Съставено в Брюксел,  
 
 
 
 
 
 
 За Комисията 
 Член на Комисията 
 
                                                 
4 [Предстои да бъде публикувано] 


