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Predlog 
 

UREDBE KOMISIJE (ES) št.   / 
 

z dne […] 
 

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in 
letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se 

ukvarjajo s temi nalogami 
 

(Besedilo velja za EGP) 
 
 

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE – 
 
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
 
ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 
julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske 
agencije za varnost v letalstvu1 (v nadaljevanju „osnovna uredba“), in zlasti členov 5 in 6, 
 
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni 
plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju 
organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (v nadaljevanju Uredba Komisije 
(ES) št. 2042/2003,2 
 
ob upoštevanju naslednjega: 
 
(1) Za razjasnitev pomena izraza „uradno priznani standard“ vsakič, ko je uporabljen 

v Uredbi Komisije (ES) št. 2042/2003. 
 
(2) Pristojni nacionalni organi, pa tudi industrija so zahtevali opredelitev koncepta 

„uradno priznanega standarda“. 
 
(3) Ukrepi, predvideni s to uredbo, temeljijo na mnenju, ki ga je izdala Agencija3 v 

skladu s členoma 12(2)(b) in 14(1) osnovne uredbe. 
 
(4) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem4 Odbora Evropske agencije 

za varnost v letalstvu, ustanovljenim s členom 54(3) Osnovne uredbe; 
 
(5) Uredbo Komisije (ES) št. 2042/2003 je zato treba ustrezno spremeniti, 

                                                 
1  UL L 240, 7.9.2002, str. 1. 
2  UL L 315 28.11.2003, str. 1) Uredba, kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 707/2006 z dne 

8. maja 2006 (UL L 122, 9.5.2006, str. 17) 
3  Za mnenje 5/2005 glejte: http://www.easa.eu.int/home/opinions_en.html  
4 [v pripravi] 
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SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 
 

Člen 1 
 

 
V odstavku M.A301(2) Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 2042/2003, se izraz „na 
uradno priznani standard“ nadomesti z „v skladu s podatki, določenimi v M.A.304 in/ali 
M.A.401“.  

 
Člen 2 

 
 
V odstavku 147.A.105 (f) Priloge IV k Uredbi Komisije (ES) št. 2042/2003, se izraz „se 
določijo kot uradno priznani standard“ nadomesti z „se določijo v skladu z merili, ki jih 
objavi pristojni nacionalni organ“.  

 
 

Člen 3 
Ta Uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 
 
Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 
 
 
 V Bruslju,  
 
 
 
 
 
 
 Za Komisijo 
 Član Komisije 
 


