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Návrh 
 

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. …/.. 
 

z […] 
 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 o zachovaní letovej 
spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní 

organizácií a personálu zapojených do týchto činností 
 

(Text s významom pre EHP) 
 
 

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, 
 
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, 
 
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 
2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry 
pre bezpečnosť letectva1 (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na články 5 a 6 tohto 
nariadenia, 
 
so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní 
letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní 
organizácií a personálu zapojených do týchto činností (ďalej len „nariadenie Komisie 
(ES) č. 2042/2003“)2, 
 
keďže: 
 
(1) s cieľom vysvetliť význam pojmu „oficiálne uznaná norma“ vždy, keď sa tento 

pojem použije v nariadení Komisie (ES) č. 2042/2003, 
 
(2) vnútroštátne orgány a priemyselné organizácie požiadali o zadefinovanie pojmu 

„oficiálne uznaná norma“, 
 
(3) opatrenia ustanovené týmto nariadením sú založené na stanovisku agentúry3 

v súlade s článkom 12 ods. 2 písm. b) a článkom 14 ods. 1 základného nariadenia, 
 
(4) opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom4 výboru 

Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorý bol zriadený článkom 54 ods. 3 
základného nariadenia, 

 
                                                 
1  Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1. 
2  Ú. v. ES L 315, 28. 11. .2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 

707/2006 z 8 mája 2006 (Ú. v. EÚ L 122, 9.5.2006, s. 17). 
3  Pozri stanovisko č. 5/2005: http://www.easa.eu.int/home/opinions_en.html  
4  [zatiaľ nevydané]. 
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(5) nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim 
spôsobom zmeniť a doplniť, 

 
 
PRIJALA TOTO NARIADENIE: 
 

Článok 1 
 

 
V odseku M.A.301 ods. 2 prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 2042/2003 sa slovné 
spojenie „oficiálne uznaná norma“ nahrádza .„v súlade s údajmi uvedenými v M.A.304 
a/alebo M.A.401“.  

 
Článok 2 

 
 
V odseku 147.A105 písm. f) prílohy IV nariadenia Komisie (ES) č. 2042/2003 sa slovné 
spojenie „sú na oficiálne uznávanej úrovni” nahrádza „sú v súlade s kritériami, ktoré 
uverejnil príslušný orgán“.  

 
 

Článok 3 
Toto nariadenie nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom 
vestníku Európskej únie. 
 
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch. 
 
 
 V Bruseli  
 
 
 
 
 
 
 Za Komisiu 
 člen Komisie 
 


