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Pasiūlymas dėl 
 

KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) Nr. 
 

[…] 
 

iš dalies keičiančio Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2042/2003 dėl orlaivių 
nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų 

tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų 
patvirtinimo 

 
(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 2003 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2042/2003 dėl 
orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų 
tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo 
(toliau – Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2042/2003),2 
 
kadangi: 
 
(1) siekdama paaiškinti sąvoką „oficialiai pripažintas standartas“ kiekvieną kartą, kai 

ši sąvoka vartojama Komisijos reglamente (EB) Nr. 2042/2003;  
 
(2) nacionalinės institucijos ir pramonės įmonės paprašė apibrėžti sąvoką „oficialiai 

pripažintas standartas“;  
 
(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; 

 

                                                 
1  OL L 240, 2002 9 7, p.1. 
2  OL L 315, 2003 11 28, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2006 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentu 

(EB) Nr. 707/2006 (OL L 122, 2006 05 09, p. 17) 
3  Nuomonė 5/2005 http://www.easa.eu.int/home/opinions_en.html  
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(4) šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagrindinio reglamento 54 
straipsnio 3 dalimi įsteigto Europos aviacijos saugos agentūros komiteto 
nuomonę(4); 

 
(5) todėl Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 turėtų būti iš dalies atitinkamai 

pakeistas; 
 
 
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 
 

1 straipsnis 
 
 
Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 I priedo M.A.301 dalies 2 punkte sąvoka 
„pagal oficialiai pripažintą standartą“ keičiama sąvoka „remiantis M.A.304 ir (arba) 
M.A.401 dalyse nurodytais duomenimis“.  
 

2 straipsnis 
 
 
Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 IV priedo 147.A.105 dalies f straipsnyje 
sąvoka „oficialiai pripažintus šios srities reikalavimus“ pakeičiama „kompetetingos 
institucijos nustatytus kriterijus“.    
 

3 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 
 

                                                 
4 [Turi būti paskelbta] 


