
 
Predlog 

 
UREDBE KOMISIJE (ES) št.   / 

 
z dne […] 

 
o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za 

certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in 
okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij 

 
(Besedilo velja za EGP) 

 
 

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE – 
 
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
 
ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2002 o 
skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v 
letalstvu1 (v nadaljevanju »osnovna uredba«), in zlasti členov 5 in 6, 
 
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje 
zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter 
potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij2, 
 
 
ob upoštevanju naslednjega: 
 
(1) Odstavek 21.1 priloge Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 uveljavlja načelo glavnega 

sedeža organizacije. 
 
(2) Tako nacionalni pristojni organi kot tudi industrija so zahtevali opredelitev koncepta 

glavnega sedeža, da bi se izognili nesporazumom, ki bi se lahko pojavili, kadar pristojni 
organ ni natančno določen. 

 
(3) Ukrepi, predvideni s to uredbo, temeljijo na mnenju, ki ga je izdala Agencija3 v skladu s 

členoma 12(2)(b) in 14(1) osnovne uredbe. 
 
(4) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem4 Odbora Evropske agencije za 

varnost v letalstvu, ustanovljenim s členom 54(3) osnovne uredbe; 
 
(5) Uredbo Komisije (ES) št. 1702/2003 je zato treba ustrezno spremeniti, 
 

                                                            
1  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju 

civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu. UL L 240, 7.9.2002, str. 1. 
2 UL L 243, 27.9.2003, str. 6. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 706/2006 z dne 8.   
maja 2006 (UL L 122. 9.5.2006, str. 16). 
3 Za mnenje 5/2005 glejte: http://www.easa.eu.int/home/opinions_en.html 
4 [v pripravi] 
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SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 
 
 

Člen 1 
 

Odstavku 21.1. Priloge Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 se doda naslednja točka (c): 
 
»(c) Za namene te uredbe in glede organizacij, vključenih v njeni Prilogi, glavni sedež pomeni 
prostor organizacije, kjer osebje, opredeljeno v 21.A125(b)3 izvaja svoje dejavnosti v skladu z 
Delom 21 Poddelom F in kjer večina osebja organizacije, opredeljenega v odstavku 
21A.145(c) vodi, nadzoruje in usklajuje svoje tehnične dejavnosti, in tako zagotavlja, da je 
organizacija v skladu z zahtevami, navedenimi v Delu 21, Poddelu G. 

 
 
 

Člen 2 
 

Ta Uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 
 
Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 
 
 
 
 
 
 V Bruslju,  
 
 
 
 
 
 
 Za Komisijo 
 
 Član Komisije 


