
Πρόταση 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. ../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

της […]
 

σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αρ. 2042/2003 της Επιτροπής για 
τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, 

εξαρτηµάτων και εξοπλισµού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού 
που είναι αρµόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα  

 
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 
 
Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
 
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τοµέα της πολιτικής 
αεροπορίας και για την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας1 
(εφεξής «βασικός κανονισµός»), και ιδίως τα άρθρα 5 και 6, 
 
τον κανονισµό (ΕΚ) αρ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα του 
αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτηµάτων και εξοπλισµού και για 
την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρµόδιοι για τα εν λόγω 
καθήκοντα2  
 

 
Εκτιµώντας τα εξής: 
 
(1) Το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 ορίζει ότι τα 

κράτη µέλη µπορούν να εκδίδουν εγκρίσεις περιορισµένης διάρκειας σε σχέση µε 
το παράρτηµα ΙΙ και το παράρτηµα ΙV, έως τις 28 Σεπτεµβρίου 2005. 

 
(2) Τα κράτη µέλη εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά µε τις διαφορές ανάµεσα 

στην εθνική νοµοθεσία τους και το σύστηµα εγκρίσεων απεριόριστης διάρκειας 
που καθιερώνεται από τον εν λόγω κανονισµό. Οι διαφορές αυτές πρέπει να 
αποτελέσουν αντικείµενο εξέτασης. 

 

                                                 
1 EE L 240, 7.9.2002, σ. 1. 
2 EE L 315, 28.11.2003, σ. 1



(3)  Η προθεσµία που καθορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του εν λόγω 
κανονισµού πρέπει να τηρηθεί. Πρέπει να καθοριστεί νέα προθεσµία ούτως ώστε 
τα κράτη µέλη να προσαρµόσουν την εθνική νοµοθεσία τους. 

 
(4) Τα µέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό βασίζονται σε γνώµη 

που εξέδωσε ο οργανισµός3 σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
και το άρθρο 14 παράγραφος 1 του βασικού κανονισµού. 

 
(5) Τα µέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη 

γνώµη4 της επιτροπής του ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας, η 
οποία συγκροτήθηκε δυνάµει του άρθρου 54 παράγραφος 3 του βασικού 
κανονισµού. 

 
(6) Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής πρέπει να 

τροποποιηθεί αναλόγως, 
 

 
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 
 

 
Άρθρο 1 

 
Το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής 
τροποποιείται ως εξής: 
 
«4. Τα κράτη µέλη µπορούν να εκδίδουν εγκρίσεις περιορισµένης διάρκειας σε σχέση µε 
το παράρτηµα ΙΙ και το παράρτηµα IV, έως τις 28 Σεπτεµβρίου 2007.» 
 

Άρθρο 2 
 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε 
κάθε κράτος µέλος. 
 

 

                                                 
3 Γνώµη 5/2005 
4 [Πρόκειται να εκδοθεί] 



Βρυξέλλες,  

  Για την Επιτροπή 
  Μέλος της Επιτροπής 
 

 

 

 

 


