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Projekt 

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr .../.. 

z dnia […]

zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej 
zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, 
a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w 

takie zadania 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego1 (dalej zwanej Agencją), a w szczególności 
jego art. 5 i 6, 

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej 
zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a 
także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie 
zadania2, w szczególności załącznik III 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Brak tekstu w załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 stwarza 
wątpliwości co do konieczności udowadniania kwalifikacji przez personel 
certyfikujący oraz terminu, w którym zobowiązany jest tego dokonać 

(2) Personel korzystający z przywilejów certyfikacyjnych powinien być w stanie w ciągu 
24 godzin zdobyć licencję na dowód kwalifikacji, jeżeli zażąda tego upoważniona 
osoba. 

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są oparte o opinię wydaną przez 
Agencję3 zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. b) i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1592/2002. 

 
1 Dz.U. L 240, 7.9.2002, str. 1 
2 Dz.U. L 315, 28.11.2003, str. 1 
3 Opinia 2/2004, 1.10.2004 



(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią4 Komitetu 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego ustanowionego na mocy art. 54 ust.3 
rozporządzenia (WE) nr 1592/2002. 

(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 powinno zostać zatem odpowiednio 
zmienione, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003, dodaje się następujący 
ustęp: 

“66.A.55 Dowód kwalifikacji 

Personel korzystający z przywilejów certyfikacyjnych musi zdobyć w ciągu 24 godzin 
licencję na dowód kwalifikacji, jeżeli zażąda tego upoważniona osoba. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
Państwach Członkowskich. 

 

Sporządzono w Brukseli, 

 W imieniu Komisji, 
  Członek Komisji 

                                                 
4 [Do wydania]. 
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