
 
Forslag til 

 
KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. ../.. 

 
av […] 

 
om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av 

gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og 
tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og 

produksjonsorganisasjoner 
 

(EØS-relevant tekst) 
 
 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR –  
 
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, 
 
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1592/2002 av 15. juli 2002 om 
felles regler for sivil luftfart og om opprettelsen av et europeisk flysikkerhetsbyrå 1  (heretter 
kalt ”grunnforordningen”), særlig artikkel 5 og 6, 
 
under henvisning til kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av 
gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og 
tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og 
produksjonsorganisasjoner2, og 
 
 
ut fra følgende betraktninger: 
 
1) Prinsippet om hovedforetak er fastsatt i punkt 21.1 i vedlegg til kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1702/2003. 
 
2) Både nasjonale myndigheter og bransjen har etterlyst en definisjon av begrepet  

hovedforetak, for å unngå eventuelle misforståelser som kunne oppstå dersom myndigheten 
ikke er klart definert. 

 
3) Tiltakene i denne forordning bygger på uttalelsen utstedt av Byrået 3  i samsvar med 

grunnforordningens artikkel 12 nr. 2 bokstav b) og 14 nr. 1. 
 
4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelsen4 fra komiteen til Det 

europeiske flysikkerhetsbyrå opprettet i henhold til grunnforordningens artikkel 54 nr. 3. 
 

                                                            
1  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1592/2002 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et 

europeisk flysikkerhetsbyrå (EFT L 240 av 7.9.2002, s.1). 
2 EUT L 243 av 27.9.2003, s. 6), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 706/2006 av 8. mai 2006 (EUT L 

122. av 9.5.2006, s. 16) 
3  Uttalelse 5/2005, se: http://www.easa.eu.int/home/opinions_en.html 
4 [ennå ikke utstedt] 
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5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 bør derfor endres tilsvarende – 
 
 
VEDTATT DENNE FORORDNING: 
 
 
 

Artikkel 1 
 

Ny bokstav c) i 21.1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 skal lyde: 
 
“c) Med hensyn til organisasjoner omfattet av dette vedlegg, menes i denne forordning med 
hovedforetak det organisasjonssted hvor personell omhandlet i 21.A125 bokstav b) nr. 3 
utfører sine aktiviteter i henhold til del 21, underdel F, og hvor størstedelen av organisasjonens 
personell omhandlet i 21A.145 bokstav c) leder, kontrollerer eller koordinerer sine tekniske 
aktiviteter og derved sikrer at organisasjonen overholder kravene fastsatt i del 21, underdel G.” 

 
 
 

Artikkel 2 
 

Denne forordning skal tre i kraft dagen etter at den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 
 
Denne forordning er bindende i alle deler og kommer til direkte anvendelse i alle medlemsstater. 
 
 
 
 
 
 Utferdiget i Brussel,   
 
 
 
 
 
 
 For Kommisjonen 
 Medlem av Kommisjonen 


