Návrh
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. …/...
z […],
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 stanovujúce
vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho
osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj
osvedčovania projekčných a výrobných organizácií
(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. 216/2008 z 20. februára
2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre
bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES)
č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES 1 (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho
články 5 a 6,
so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 z 24. septembra 2003 stanovujúce
vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania
lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných
a výrobných organizácií 2 ,
keďže:
1)

v článku 7 ods. 6 nariadenia 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 3 sa vyžaduje, aby
Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) vykonávala
hodnotenie dôsledkov ustanovení prílohy I (časti M) tohto nariadenia,

2)

agentúra po príslušnom hodnotení vplyvu určila, že ustanovenia prílohy I (časti M) sú
príliš prísne pre lietadlá, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej leteckej doprave, a najmä
pre lietadlá, ktoré nie sú klasifikované ako zložité motorové lietadlá,

3)

agentúra považuje za potrebné významne zmeniť a doplniť nariadenie Komisie (ES)
č. 2042/2003, a najmä prílohu I (časť M), s cieľom prispôsobiť ho zložitosti rôznych
kategórií lietadiel a typov prevádzky,

4)

agentúra považuje za potrebné zaviesť vhodné prechodné opatrenia pre ustanovenia,
ktoré sa nemôžu primerane vykonať pred ukončením súčasného rozhodovacieho
obdobia (28. septembra 2008) stanoveného v článku 7 ods. 3 písm. a) nariadenia
Komisie (ES) č. 2042/2003 pre lietadlá, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej leteckej
doprave,

5)

je potrebné podporiť prijatie týchto
v nariadení Komisie (ES) č. 2042/2003,

1
2
3

nových

požiadaviek

a správnych

postupov

Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.
Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES)
č. 287/2008 (Ú. v. EÚ L 87, 29.3.2008, s. 3).
Ú. v. EÚ L 315, 28.11.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES)
č. 376/2007 (Ú. v. EÚ L 94, 4.4.2007, s. 18).
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6)

opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú založené na stanovisku agentúry4 v súlade
s článkom 17 ods. 2 písm. b) a článkom 19 ods. 1 základného nariadenia,

7)

opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom 5 výboru Európskej
agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorý bol zriadený článkom 65 ods. 3 základného
nariadenia,

8)

nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom
zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Doplnok II (formulár 15a) prílohy (časť 21) k nariadeniu Komisie (ES) č. 1702/2003 sa mení
a dopĺňa takto:
1. Odkaz „nariadenie
č. 216/2008“.

(ES)

č.

1592/2002“

sa

nahrádza

odkazom

„nariadenie

(ES)

2. Veta „sa v čase vydania považuje za letovo spôsobilé“ sa nahrádza vetou „sa v čase
preskúmania považuje za letovo spôsobilé“.
3. Na koniec formulára 15a sa pre prvé a druhé predĺženie pridávajú dve polia s týmto
obsahom:
Prvé predĺženie: Lietadlo sa posledný rok nachádzalo v riadenom prostredí podľa
ustanovenia M.A.901. Lietadlo sa v čase vydania považuje za letovo spôsobilé.
Dátum vydania: .................................

Dátum ukončenia platnosti: …………………………

Podpis: .............................................

Číslo oprávnenia: ……………………………............

Názov spoločnosti: .............................

Povolenie: ………………......................……………

Druhé predĺženie: Lietadlo sa posledný rok nachádzalo v riadenom prostredí podľa
ustanovenia M.A.901. Lietadlo sa v čase vydania považuje za letovo spôsobilé.
Dátum vydania: .................................

Dátum ukončenia platnosti: ………..………………

Podpis: .............................................

Číslo oprávnenia: ……………………......……...…...

Názov spoločnosti: .............................

Povolenie: ……………...................………...………

Článok 2
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda 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

4
5

Stanovisko č. 2/2008.
(Zatiaľ nevydané.)
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