
   

SV 



 1  

 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION 

Bryssel den xxx 
KOM (2004) xxx 

Ej för offentliggörande 

Utkast till 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr …/.. 

av den […] 

angående kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003 om fastställande av 
tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och 

tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- 
och tillverkningsorganisationer (1) 

(Text av betydelse för EES) 
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA 
FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, 

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 
15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet 
och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (2) (nedan kallad 
”grundförordningen”), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1643/2003 (3), och anpassad 
genom förordning (EG) nr 1701/2003 (4), särskilt artiklarna 5 och 6 i denna, 

och av följande skäl: 

1) Det är nödvändigt att rätta till ett fel i avsnitt 21A.163 c i bilagan (nedan kallad 
”del 21” till kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003 beträffande en godkänd 
tillverkningsorganisations befogenhet att utfärda ett auktoriserat 
underhållsintyg/tillverkningsintyg (EASA blankett 1) för produkter. 

2) Nuvarande ordalydelse ger upphov till avvikande tolkningar och återger inte den 
ursprungliga avsikten, nämligen att ge denna befogenhet till de godkända 
tillverkningsorganisationerna för produkter. 

3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är grundade på yttrandet från 
luftfartsbyrån (5) i enlighet med artiklarna 12.2 b och 14.1 i grundförordningen. 

                                                 
(1) EUT L 243, 27.9.2003, s 6. Skall offentliggöras på nytt. 
(2) EGT L 240, 7.9.2002, s. 1.  
(3) EUT L 245, 29.9.2003, s. 7. 
(4) EUT L 243, 27.9.2003, s. 5. 
(5) 24.2.2004. 
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4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet (6) från 
tillsynskommittén för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, som avses i artikel 54.3 i 
grundförordningen. 

5) Kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003 bör därför ändras i enlighet med detta. 
 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Del 21 i förordning (EG) nr 1702/2003 ändras på följande sätt: 

I avsnitt 21A.163 c skall orden ”i enlighet med 21A.307” strykas. 

Artikel 2 

Förordningen träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella 
tidning. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i Bryssel den […] 

 På kommissionens vägnar 
 Ledamot av kommissionen 

                                                 
(6) [Skall offentliggöras.] 


