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Osnutek 

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 "Agencija") ter zlasti členov 5 in 6 Uredbe, 

ob upoštevanju Uredbe Sveta (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 
nalogami2, in zlasti člena 7 Uredbe, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Sedanje določbe Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 tujim vzdrževalnim 
organizacijam onemogočajo, da bi bile izvzete iz takojšnjega izvajanja nekaterih 
zahtev njene Priloge II (Del-145); ta položaj je lahko za nekatere vzdrževalne 
organizacije, ki niso članice Evropske unije, diskriminacijski. 

(2) Agencijo je treba pooblastiti, da odloži začetek veljavnosti nekaterih določb Priloge II 
(Del-145) k Uredbi Komisije (ES) št. 2042/2003. 

(3) Ukrepi, predvideni s to uredbo, temeljijo na mnenju, ki ga je Agencija3 izdala v skladu 
s členoma 12(2)(b) in 14(1) Uredbe (ES) št. 1592/2002. 

(4) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem4 Odbora Evropske agencije za 
varnost v letalstvu, ustanovljenega s členom 54(3) Uredbe (ES) št. 1592/2002. 

 
1 UL L 240, 7. 9. 2002, str. 1. 
2 UL L 315, 28. 11. 2003, str. 1. 
3 Mnenje 2/2004, 1. 10. 2004. 
4 [Objavljeno pozneje]. 
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(5) Uredbo Komisije (ES) št. 2042/2003 je treba zato ustrezno spremeniti – 

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 

Člen 1 

V členu 7 Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:  

"6. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko Agencija odloči, da ne bo uporabljala: 

 (a) naslednjih določb Priloge II do 28. septembra 2006: 

– 145.A.30(e) elemente človeških dejavnikov, 

– 145.A.30(g) kot se uporablja za velike zrakoplove z največjo vzletno maso več 
kot 5700 kg,  

– 145.A.30(h)(1) kot se uporablja za zrakoplove z največjo vzletno maso več kot 
5700 kg, 

– 145.A.30(j)(1) Dodatek IV, 

– 145.A.30(j)(2) Dodatek IV; 

(b) naslednjih določb Priloge II do 28. septembra 2008: 

– 145.A.30(g) kot se uporablja za zrakoplove z največjo vzletno maso 5700 kg 
ali manj, 

– 145.A.30(h)(1) kot se uporablja za zrakoplove z največjo vzletno maso 5700 
kg ali manj, 

– 145.A.30(h)(2)."    

Člen 2 

V členu 7 Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 se doda naslednji odstavek: 

"7. Kadar Agencija uporabi določbe odstavka 6, o tem obvesti Komisijo." 

Člen 3 

V členu 7 Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 se odstavek 6 preštevilči v 8. 

Člen 4 

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. 
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V Bruslju,  

 Za Komisijo 
  Član Komisije 


