
Siūlymas dėl 
 

KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) Nr. 
 

[…] 
 

iš dalies keičiančio Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1702/2003, nustatantį orlaivio 
tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų 

tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir 
gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles 

 
(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 – „pagrindinis reglamentas“), ypač į jo 5 ir 6 
straipsnius, 
 
atsižvelgdama į Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1702/2003, nustatantį orlaivio 
tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo 
naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių 
organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles 2, 
 
kadangi: 
 
 (1) Komisijos reglamento (EB) Nr. 1702/2003 5 straipsnio 2 dalis numato, kad 

valstybės narės, nukrypdamos nuo 21 dalies 21.A.159, iki 2005 m. rugsėjo 28 d. 
gali išduoti ribotos galiojimo trukmės patvirtinimus; 

 
(2) aukščiau minėto reglamento 5 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad Agentūra turi 

tinkamu laiku įvertinti šio reglamento nuostatų poveikį patvirtinimo galiojimo 
trukmei, siekdama, kad būtų parengta Komisijai pateiktina nuomonė, įskaitant 
galimus reglamento pakeitimus; 

 
(3) valstybės narės pareiškė susirūpinimą dėl nacionalinių teisės aktų ir neribotos 

galiojimo trukmės sistemos, įtvirtintos Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1702/2003, 
skirtumų. Šie skirtumai turi būti panaikinti; 

 

                                                 
1 OL L 240, 2002.9.7, p. 1. 
2 OL L 243, 2003.9.28, p. 6. 



(4) minėto reglamento 5 straipsnio 2 dalyje nurodytas terminas baigėsi. Būtina 
nustatyti naują terminą, kad valstybės narės galėtų pritaikyti nacionalinius teisės 
aktus; 

 
(5) Agentūra pradėjo Komisijos reglamento (EB) Nr. 1702/2003 nuostatų poveikio 

įvertinimą, kaip nurodyta jo 5 straipsnio 5 dalyje, todėl 5 dalis nebereikalinga ir ją 
galima panaikinti; 

 
(6) šiame reglamente numatytos priemonės remiasi Europos aviacijos saugos 

agentūros paskelbta nuomone(3), kaip numatyta pagrindinio reglamento 12 
straipsnio 2 dalies b papunktyje ir 14 straipsnio 1 dalyje; 

 
(7) šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagrindinio reglamento (EB) Nr. 

1592/2002 54 straipsnio 3 dalimi įsteigto Europos aviacijos saugos agentūros 
komiteto nuomonę(4); 

 
(8) Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1702/2003 turėtų būti iš dalies atitinkamai 

pakeistas; 
 
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 
 

1 straipsnis 
 
Komisijos reglamento (EB) Nr. 1702/2003 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 
 
(a) 2 dalis keičiama taip: 
 
„2. Nukrypstant nuo 21 dalies 21A.159, valstybės narės gali išduoti ribotos galiojimo 
trukmės patvirtinimus iki 2007 m. rugsėjo 28 d.“ 
 
(b) 5 dalis panaikinama. 
 

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 
                                                 
3 Nuomonė Nr. 5/2005 
4 [bus paskelbta] 


