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Projekts 

KOMISIJAS […] REGULA (EK) Nr. …/.., 

ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas 
ražojumu, daļu un ierīču pastāvīgu lidotspēju un šo uzdevumu izpildē iesaistīto 

organizāciju un personāla apstiprināšanu 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA, 

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1592/2002 
par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 
izveidi 1(turpmāk tekstā – aģentūra) un jo īpaši tās 5. un 6. pantu, 

ņemot vērā Komisijas Regulu (EK) Nr. 2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas 
ražojumu, daļu un ierīču pastāvīgu lidotspēju un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju 
un personāla apstiprināšanu2 un jo īpaši tās III pielikumu, 

tā kā 

(1) Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 III pielikums, kas nesatur tekstu, rada šaubas 
par to, vai atestējošam personālam būtu jāapliecina sava kvalifikācija un cik ilgā laikā 
tas būtu jāizdara; 

(2) personālam, kam piešķirtas īpašas tiesības veikt atestāciju, 24 stundu laikā jāuzrāda 
kvalifikāciju apliecinoša licence, ja to pieprasa pilnvarota persona; 

(3) šajā regulā paredzētie pasākumi balstās uz aģentūras atzinumu3, ko tā sniegusi saskaņā 
ar Regulas (EK) Nr. 1592/2002 12. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 14. panta 1. 
punktu; 

(4) šajā Regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu4, ko sniegusi Eiropas 
Aviācijas drošības aģentūras komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 
1592/2002 54. panta 3. punktu; 

(5) tādēļ attiecīgi jāgroza Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003, 

 
1 2002. gada 7. septembra OV L 240, 1. lpp. 
2 2003. gada 28. novembra OV L 315, 1. lpp. 
3 2004. gada 1. oktobra Atzinums 2/2004. 
4 [Vēl nav publicēts]. 
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IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU. 

1. pants 

Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 III pielikumu papildina ar šādu punktu: 

“66. daļas A iedaļas 55. nodaļa „Kvalifikācijas apliecināšana” 

Personālam, kam piešķirtas īpašas tiesības veikt atestāciju, 24 stundu laikā jāuzrāda 
kvalifikāciju apliecinoša licence, ja to pieprasa pilnvarota persona”. 

2. pants 

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī". 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 

 

Briselē,  

 Komisijas vārdā - 
 Komisijas loceklis 


