
 
Pasiūlymas 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 taisykles2, 
 
 
kadangi: 
 
(1) Komisijos reglamento (EB) Nr. 1702/2003 priedo 21.1 skyriuje įtvirtintas pagrindinės 

komercinės veiklos vietos principas; 
 
(2) nacionalinės institucijos ir pramonės atstovai paprašė apibrėžti pagrindinės komercinės 

veiklos vietos sąvoką siekiant išvengti nesusipratimų, kai institucija tiksliai neapibrėžiama;  
 
(3) šiame reglamente numatytos priemonės remiasi Agentūros paskelbta nuomone(3), kaip 

numatyta pagrindinio reglamento 12 straipsnio 2 dalies b papunktyje ir 14 straipsnio 1 
dalyje; 

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

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

                                                            
1   2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos  reglamentas (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių 

civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą  (OL L 240, 2002 9 7, p.1). 
2   OL L 243, 2003 9 27, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gegužės 8 d. Komisijos 

reglamentu (EB) Nr. 706/2006 (OL L 122, 2006 5 9, p. 16). 
3  Nuomonė 5/2005 http://www.easa.eu.int/home/opinions_en.html 
4  [Turi būti paskelbta]. 



2 p. iš 2 

 
(5) todėl Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1702/2003 turėtų būti iš dalies atitinkamai pakeistas; 
 
 
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 
 
 

1 straipsnis 
 

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1702/2003 priedo 21.1 dalis papildoma šiuo c punktu: 
 
„Šiame reglamente organizacijų, nurodytų šio reglamento priede, pagrindinė komercinės 
veiklos vieta reiškia organizacijos buvimo vietą, kurioje 21.A125 dalies b pastraipos 3 punkte 
nurodyti darbuotojai vykdo savo pareigas, kaip numatyta 21 dalies F poskyryje, ir kurioje 
daugelis 21.A.145 dalies c pastraipoje nurodytų organizacijos darbuotojų vadovauja, 
kontroliuoja arba koordinuoja jos techninę veiklą, siekiant, kad organizacija atitiktų 21 dalies 
G poskyryje nurodytus reikalavimus.“    

 
 
 

2 straipsnis 
 

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 
 
Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 
 
 
 
 
 
 Priimta Briuselyje,  
 
 
 
 
 
 
 Komisijos vardu 
 Komisijos narys 


