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Návrh 

NARIADENIA KOMISIE (ES) č. ..../... 

z .................. 

ktoré mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 o zachovaní letovej 
spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií 

a personálu zapojených do týchto činností 

(Text s významom pre EHP) 

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, 

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 
o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre 
bezpečnosť letectva1 (ďalej len „agentúry“), najmä na články 5 a 6 tohto nariadenia, 

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 o zachovaní letovej spôsobilosti 
lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu 
zapojených do týchto činností2, najmä na prílohu III tohto nariadenia, 

keďže: 

(1) Neúplnosť textu v prílohe III nariadenia Komisie (ES) č. 2042/2003 vzbudzuje 
pochybnosti o tom, či je potrebné, aby osvedčujúci personál preukazoval svoju 
kvalifikovanosť a ak áno, tak aký časový rámec je nato vymedzený. 

(2) Personál oprávnený na vydávanie osvedčení by mal byť schopný do 24 hodín 
predložiť preukaz spôsobilosti ako dôkaz o svojej kvalifikácii, ak ho o to požiada 
oprávnená osoba. 

(3) Opatrenia ustanovené týmto nariadením sú založené na stanovisku Európskej agentúry 
pre bezpečnosť letectva3 v súlade s článkom 12 ods. 2 písm. b) a článkom 14 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 1592/2002. 

 
1 Ú. v. L 240, 7. 9. .2002, s. 1. 
2 Ú. v. L 315, 28. 11. 2003, s. 1 
3 Stanovisko č. 2/2004, 1. 10. 2004 
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(4) Opatrenia ustanovené týmto nariadením sú v súlade so stanoviskom4 výboru Európskej 
agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorý bol zriadený podľa článku 54 ods. 3 nariadenia 
(ES) č. 1592/2002. 

(5) Nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom 
zmeniť a doplniť. 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok  1 

Do prílohy III nariadenia (ES) č. 2042/2003 sa vloží tento odsek: 

“66.A.55 Dôkaz o kvalifikácii 

Personál oprávnený na vydávanie osvedčení musí do 24 hodín predložiť preukaz spôsobilosti 
ako dôkaz o svojej kvalifikácii, ak ho o to požiada oprávnená osoba. 

Článok  2 

Toto nariadenie nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom 
vestníku Európskych spoločenstiev. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch. 

 

V Bruseli 

 Za Komisiu 
  člen Komisie 

 
4 [Zatiaľ nevydané]. 


