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Projektas 

[...] KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. .../.. 

iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2042/2003 dėl orlaivių 
nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų 

tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų 
patvirtinimo siekiant iš dalies pakeisti jo I priedo M.A.302 dalį 

(Tekstas svarbus EEE) 

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA, 

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, 

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos 
saugos agentūrą1 (toliau – Agentūra), ypač į jo 5 ir 6 straipsnius, 

atsižvelgdama į Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2042/2003 dėl orlaivių nepertraukiamojo 
tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias 
užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo(2), ypač į jo I priedą 

kadangi: 

(1) į Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 I priedą būtina įtraukti praeityje įvykusių 
nelaimingų atsitikimų tyrimų išvadų rezultatus, susijusius su orlaivių senėjimu ir kuro 
bakų saugumu,   

(2) dėl šiuo metu nesančių nuostatų, kyla abejonė, ar operatoriams būtina atsižvelgti į 
naujus ar pakeistus techninės priežiūros nurodymus, kuriuos paskelbė tipo 
pažymėjimo turėtojas, ir periodiškai peržiūrėti techninės priežiūros programą.     

(3) šiame reglamente numatytos priemonės remiasi Agentūros paskelbta nuomone(3), 
remiantis Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 12 straipsnio 2 dalies b papunkčiu ir 14 
straipsnio 1 dalimi.  

(4) šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 54 
straipsnio 3 dalimi įsteigto Europos aviacijos saugos agentūros komiteto nuomonę(4), 

 
1 OL L 240, 2002 1 5, p. 1. 
2 OL L 315, 2003 11 28, p. 1. 
3 Nuomonė X/2005, 2005 X.X. 
4 [Bus paskelbta]. 
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(5) dėl to Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 turėtų būti atitinkamai iš dalies 
pakeistas, 

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 

1 straipsnis 

Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 I priedo M.A.302 dalis papildoma šiais f) ir g) 
punktais:   

„f) Techninės priežiūros programa privalo būti periodiškai peržiūrima ir, kai būtina, 
keičiama.  Peržiūromis bus užtikrinta, kad programa ir toliau liks veiksminga 
atsižvelgiant į veiklos patirtį bei į naujus ir (arba) patikslintus techninės priežiūros 
nurodymus, kuriuos paskelbė tipo pažymėjimo turėtojas.  

g) Techninės priežiūros programoje privalo atsispindėti galiojantys privalomieji 
kontrolės reikalavimai, keliami dokumentuose, kuriuos išdavė tipo pažymėjimo 
turėtojas, laikantis 21A.61 dalies nuostatų“. 

2 straipsnis 

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje. 

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 

 

Priimta Briuselyje,  

 Komisijos vardu 
  Komisijos narys 


