
Tillaga að 
 

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDARSTJÓRNARINNAR (EB) nr..../... 
 

frá […] 
 

Um breytingar á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2042/2003, um 
áframhaldandi flughæfi loftfara og annarra framleiðsluvara, íhluta og búnaðar og til 

samþykki fyrir fyrirtækjum og starfsfólki á þessu sviði.  
 

(Texti sem viðkemur EES) 
 
 

FRAMKVÆMASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA hefur, 
 
Með hliðsjón af stofnsáttamála Evrópubandalagsins, 
 
varðandi breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og Evrópuráðsins (EB) nr. 216/2008 um 
sameiginlegar reglur um almenningsflug, stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu, og afnám 
tilskipunar Evrópuráðsins 91670/EES, reglugerðar (EB) nr. 1592/2002, og tilskipunar 
2004/36/EB1 (grunn reglugerðir), og sérstaklega grein 5 þar af, 
 
Um breytingar á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2042/2003, um áframhaldandi 
flughæfi loftfara og annarra framleiðsluvara, íhluta og búnaðar og til samþykki fyrir 
fyrirtækjum og starfsfólki á þessu sviði2,  
 
Að gefnu tilliti til eftirfarandi: 
 
(1)  Slys og atvik hafa sýnt þörfina til að bæta hönnun og áframhaldandi flughæfi á 

rafmagns tengi innratengi kerfi á stórum flugvélum; 
 
(2) Það er talið nauðsynlegt að bæta meðvitund hjá tengdu starfsfólki í áframhaldandi 

flughæfri starfssemi tengdu rafmagns innrakerfi á stórum flugvélum.  
 
(3)  Flugöryggisstofnun Evrópu (stofnunin) hefur fundist það nauðsynlegt að leggja til 

breytingar á bandalags reglugerðum (EB) nr. 2042/2003, til þess að tryggja að 
starfsfólk tengt áframhaldandi flughæfis starfssemi sé almennilega þjálfað um hættur 
tengdar rafmagns tengdum kerfum á innrakerfum á stórum flugvélum; 

 
(4)  Aðgerðir sem eru í boði fyrir þessa reglugerð byggja á skoðuninni gefna út af 

stofnuninni3 í samræmi við greinar 17(2)(b), 18(a) og 19(1) í grunnreglugerðinni; 
 
(5)  Aðgerðir sem eru í boði fyrir þessa reglugerð eru í samræmi við skoðun4 

Flugöryggisstofnunar nefnd Evrópu var komið á fót með grein 65(3) 
grunnreglugerðarinnar; 

(6)  Bandalags reglugerðir (EB) nr. 2042/2003 ættu þess vegna að vera breytt í samræmi; 
 

                                                 
1 Stjtíð. ESB L 79, 19.03.2008, bls.1 
2 Stjtíð. ESB L 315, 28.11.2003, bls. 1. Reglugerð eins og síðast var breytt af reglugerð (EB) nr. 

376/2007 (SE L 94, 4.4.2007, bls. 18) 
3  Skoðun 04/2008 
4  (til birtingar) 
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HAFA AÐLAGAÐ ÞESSA REGLUGERÐ: 
Grein 1 

 
Bandalags reglugerðir (EB) 2042/2003 er hér með breytt sem hér segir: 
 
1)  Í Grein 7, er eftirfarandi málsgrein 7 bætt við: 
 

7. Með undanþágu frá málsgrein 1 ákvæði viðauka I, málsgrein M.A. 706 (i) skal vera 
frá og með[ 18 mánuðir eftir gildistöku þessara breytingar reglugerðar]. 

 
Grein 2 

 
Bandalags reglugerðir (EB) 2042/2003 er hér með breytt sem hér segir: 
 
1)  Í Grein 7, er eftirfarandi málsgrein 8 bætt við: 
 

8. Með undanþágu frá málsgrein 1 ákvæði viðauka III, viðbætur I málsgrein 7.7 er 
breytt með reglugerð (EB) nr. [vísið í númerið á þessari breyttu reglugerð] skal ná 
til frá og með [18 mánuði eftir gildistöku breytingarreglugerða]. 

 
Grein 2 

 
Viðauki I (hluti-M) við Bandalags reglugerðir (EB) 2042/2003 er hér með breytt sem hér segir: 
 
1)  Í M.A. 706, er eftirfarandi lið bætt við:  
 

(i) Fyrir öll stór loftför eða fyrir loftför notuð fyrir flugsamgöngur í atvinnuskyni mun 
stofnunin setja fram og stjórna hæfni starfsmann tengdu áframhaldandi flughæfi 
stjórnun, flughæfis endurskoðun og/eða gæða endurskoðanir í samræmi við verklag 
og staðal sem er samþykktur af lögbærum stjórnvöldum. 

 
Grein 3 

 
Viðauki III (hluti-66) við Bandalags reglugerðir (EB) 2042/2003 er hér með breytt sem hér 
segir: 
 
1) Í viðbót I, ,,Grunnþekkingar kröfur”, breyting á málsgrein 7.7 á einingu 7 skal lesast: 

 

  Stig  

 A B1 B2 

7.7 Rafmagnstengd Innrikerfi (EWIS) 1 3 3 

Samfeldni, einangrun og tengingar tækni og athuganir;    

Notkun á töng: handar og vökvastýrt;     

Athugun á töngum;    

Tengipinna flutningur og innsetning;    

Sameiginlegir áslægu kaplar: athugun og innsetningar 
varúðarreglur; 

   

Auðkenning á tengigerðum, þeirra eftirlits viðmið og 
skemmdarþol. 

   

Tengingarvarnar tækni: Kapal loftspeglun og vefstuðningur, 
kapalklemmur, vernda með hlífðartækni þar á með hita 
lækkandi umbúðir, til að hlífa. 

   

EWIS innsetningar, skoðanir, viðgerðir, viðhald og þrifnaðar 
staðlar 
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Grein 4 

 
Gildistaka 

 
Þessi reglugerð skal taka gildi á deginum sem kemur eftir útgáfu þess í Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins. 
 
Þessi reglugerð skal vera bindandi í heild sinni og gilda beint í öllum meðlimaríkjum. 

Gert í Brussel 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar 
 

Meðlimir framkvæmdastjórnarinnar 
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