
 

Predlog 
 

UREDBA KOMISIJE (ES) št. …/.. 
 

z dne […]
 

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in 
letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se 

ukvarjajo s temi nalogami 
 
 

(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 nadaljnjem besedilu „osnovna uredba“), in zlasti členov 5 in 6 Uredbe, 
 
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni 
plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in 
osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami2,  
 
ob upoštevanju naslednjega: 
 
(1) Treba je podpreti sprejetje novih zahtev in administrativnih postopkov v Uredbi 

Komisije (ES) št. 1702/2003 z dne 24. septembra 2003 o določitvi izvedbenih določb 
za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti 
in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij3 za 
izdajo dovoljenj za letenje, tako da se Uredba Komisije (ES) št. 2042/2003 ustrezno 
spremeni. 

 
(2) Ukrepi, predvideni s to uredbo, temeljijo na mnenju, ki ga je izdala Agencija4 v skladu 

s členoma 12(2)(b) in 14(1) osnovne uredbe. 
 
(3) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem5 Odbora Evropske agencije za 

varnost v letalstvu, ustanovljenim s členom 54(3) osnovne uredbe. 
 
(4) Uredbo Komisije (ES) št. 2042/2003 je zato treba ustrezno spremeniti – 
 
                              
1 UL L 240, 7.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 1701/2003 z 

dne 24. septembra 2003 (UL L 243, 27.9.2003, str. 5). 
2 UL L 315, 28.11.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 376/2007 z dne 30. 

marca 2007 (UL L 94, 4.4.2007, str. 18). 
3 UL L 243, 27.9.2003, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 706/2006 

z dne 8. maja 2006 (UL L 122, 9.5.2006, str. 16). 
4 [Mnenje 02-2007] 
5 [V pripravi] 
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SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 
 

Člen 1 
 
Priloga I (Del-M) k Uredbi Komisije (ES) 2042/2003 se spremeni: 
 
1) Pododstavek (a) odstavka M.A.707 se nadomesti z naslednjim: 
„(a) Da bi bila potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti potrjena za opravljanje 
pregledov plovnosti, in če je primerno, za izdajo dovoljenj za letenje, mora imeti ustrezno 
osebje za pregled plovnosti za izdajo potrdil ali priporočil za pregled plovnosti v skladu z 
M.A Poddelom I, in če je primerno, za izdajo dovoljenj za letenje v skladu z Delom 
21A.711(d). Poleg zahtev iz M.A.706 mora to osebje imeti: 
1.  vsaj petletne izkušnje s stalno plovnostjo, 
2.  ustrezno licenco v skladu z Delom 66, diplomo iz aeronavtike ali ustrezno spričevalo, 
3. formalno usposabljanje iz letalskega vzdrževanja in 
4.  položaj v potrjeni organizaciji z ustreznimi pristojnostmi.“ 
 
2) Pododstavek (b) odstavka M.A.711 se nadomesti z naslednjim: 
(b) Potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti sme biti dodatno potrjena za: 
1.  izdajo potrdila o pregledu plovnosti ali 
2.  izdelavo priporočila za pregled plovnosti državi članici registracije ali  
3.  izdajo dovoljenja za letenje v skladu z Delom 21A.711(d) vključno z odobritvijo pogojev 

letenja v skladu z Delom 21A.710(b) po postopkih, dogovorjenih s svojim pristojnim 
organom, kadar organizacija za vodenje stalne plovnosti potrjuje ustreznost s pogoji 
glede projekta, ki so bili odobreni za let, in kadar je organizacija potrjena za izdajo 
potrdila o pregledu plovnosti za določeni zrakoplov. 

 
3) Dodatek VI, obrazec EASA 14, se spremeni tako, da se vstavi nov stolpec z naslovom 
„Izdaja dovoljenja za letenje dovoljena“ v tabelo na strani 1 na desno od stolpca z naslovom 
„Pregled plovnosti dovoljen“: 
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Tip 
zrakoplova 

Sklic na potrjen 
program 

vzdrževanja 

Pregled 
plovnosti 
dovoljen 

Izdaja 
dovoljenja za 

letenje 
dovoljena 

Organizacija(-e), 
ki dela(-jo) po 

sistemu 
kakovosti  

, kot je bil spremenjen da da 

, kot je bil 
spremenjen 

da da 

, kot je bil 
spremenjen 

da da 

, kot je bil 
spremenjen 

da da 

, kot je bil 
spremenjen 

da da 

, kot je bil 
spremenjen 

da da 

, kot je bil 
spremenjen 

da da 

, kot je bil 
spremenjen 

da da 

, kot je bil 
spremenjen 

da da 

 

, kot je bil 
spremenjen 

da da 

 

 

Člen 2 
Začetek veljavnosti 

 
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 
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