
Pasiūlymas 
 

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. .../... 
 

[…] 
 

iš dalies keičiantis 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 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės saugos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos 
saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 
ir Direktyvą 2004/36/EB1 (toliau – Pagrindinis reglamentas), ypač į jo 5 straipsnį, 
 
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 patvirtinimo2, 
 
kadangi: 
 
(1)  Avarijos ir incidentai parodė, jog būtina gerinti didelių lėktuvų elektros laidų jungčių 

sistemų konstrukciją ir nepertraukiamąjį tinkamumą naudoti. 
 
(2) Manoma, kad būtina gerinti nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančių 

darbuotojų žinias apie pavojus, susijusius su didelių lėktuvų elektros laidų jungčių 
sistemomis. 

 
(3)  Europos aviacijos saugos agentūra (toliau – Agentūra) mano, kad reikia pasiūlyti 

Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 pakeitimus, siekiant užtikrinti, jog 
nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo užduotis atliekantys darbuotojai būtų 
tinkamai apmokyti ir žinotų, kokius pavojus kelia didelių lėktuvų elektros laidų jungčių 
sistemos.  

 
(4)  Šiame reglamente numatytos priemonės pagrįstos Agentūros nuomone3, paskelbta 

pagal Pagrindinio reglamento 17 straipsnio 2 dalies b punkto ir 19 straipsnio 1 dalies 
nuostatas. 

 
(5)  Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pagrindinio reglamento 65 straipsnio 

3 dalimi įsteigto Europos aviacijos saugos agentūros komiteto nuomonę4. 
 
(6)  Todėl Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 turėtų būti iš dalies atitinkamai 

pakeistas, 
 

                                                 
1 OL L 79, 2008.3.19, p.1 
2 OL L 315, 2003.11.28, p.1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 

376/2007 (OL L 94, 2007.4.4, p. 18). 
3  Nuomonė 04/2008. 
4  (Bus paskelbta.) 
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PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 
1 straipsnis 

 
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 iš dalies keičiamas taip: 
 
1)  7 straipsnis papildomas šia 7 dalimi:  
 

7. Nukrypstant nuo 1 dalies, I priedo nuostatos, M.A.706 dalies i punktas taikomi nuo 
(praėjus 18 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos). 

 
2 straipsnis 

 
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 iš dalies keičiamas taip: 
 
1)  7 straipsnis papildomas šia 8 dalimi:  
 

8. Nukrypstant nuo 1 dalies, III priedo nuostatos, I priedėlio 7.7 dalis su pakeitimais, 
padarytais Reglamentu, Reglamentas (EB) Nr. (nurodyti šio iš dalies keičiančio 
reglamento numerį) taikomi nuo (praėjus 18 mėnesių nuo šio iš dalies keičiančio 
reglamento įsigaliojimo dienos). 

 
2 straipsnis 

 
Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 I priedas (M dalis) iš dalies keičiamas taip: 
 
1)  M.A.706 dalis papildoma šiuo i punktu: 
 

i)  Organizacija nustato ir kontroliuoja su dideliais arba komerciniais orlaiviais susijusių 
nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančių darbuotojų kompetenciją, 
tinkamumo skraidyti patikras ir (arba) kokybės auditus pagal kompetentingos 
institucijos nustatytą procedūrą ir standartus. 

 
3 straipsnis 

 
Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 III priedas (66 dalis) iš dalies keičiamas taip: 
 
1) I priedėlio „Reikalaujamos pagrindinės žinios“ 7 modulio 7.7 dalis iš dalies keičiama ir 

skaitoma taip: 
 

  Lygis  

 A B1 B2 

7.7 Elektros laidų jungčių sistema (EWIS) 1 3 3 

Elektrinis laidumas, izoliavimas, sujungimo būdai ir 
tikrinimas; 

   

rankinių ir hidraulinių apspaudimo įrankių naudojimas;    

apspaudimo būdu gautų sujungimų tikrinimas;    

kištukų kontaktų išėmimas ir įstatymas;    

bendraašiai kabeliai: atsargumo priemonės tikrinant ir 
montuojant; 

   

laidų tipų identifikavimas, jų tikrinimo kriterijai ir pažeidimų 
tolerancija; 

   

elektros instaliacijos montavimo saugumo būdai: kabelių 
pynė ir apipynimas, kabelių fiksavimo apkabos, apsauginių 
apvalkalų, įskaitant nuo šilumos susitraukiančių apvalkalų 
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naudojimą, ekranavimas; 
EWIS montavimas, tikrinimas, taisymas, techninė priežiūra ir 
švaros standartai.  

   

 
4 straipsnis 
Įsigaliojimas 

 
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 
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