EASA Nuomonė Nr. 3/2005

EUROPOS AVIACIJOS SAUGOS AGENTŪROS
NUOMONĖ Nr. 3/2005
dėl Komisijos reglamento (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
dalinio pakeitimo papildant jo III priedą 66.A.55 dalimi.

I. Bendra informacija
1.

Šios nuomonės tikslas - rekomenduoti, kad į Komisijos reglamento (EB) Nr.
2042/20031 III priedą (66 dalis) Komisija įterptų naują 66.A.55 dalį, leidžiančią
kompetentingoms institucijoms, sudarančioms sutartis su orlaivių savininkais
arba patvirtintomis organizacijomis įsitikinti, kad asmuo suteikiantis priežiūros
pažymėjimą iš tikrųjų turi tinkamą licenciją.

2.

Ši nuomonė buvo priimta remiantis Agentūros Valdančiosios tarybos nustatyta
tvarka2, kaip numatyta Agentūros reglamento3 14 straipsnio nuostatomis.

II. Konsultacijos
3.

Nuomonės projektas dėl Komisijos reglamento, iš dalies keičiančio Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 2042/2003, buvo paskelbtas Agentūros tinklalapyje
(www.easa.eu.int) 2004 m. liepos 29 d. (NPA Nr. 4/2004).

1

Komisijos reglamentas (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 . OL L 315, 2003 11 28, p. 1.
2
Valdančiosios tarybos sprendimas dėl procedūros, kurią Agentūra turi taikyti reikšdama nuomones,
sertifikavimo specifikacijas ir rekomendacinę medžiagą. EASA MB/7/03 of 27.06.2003.
3
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1592/2002. OL L 240, 2002 9 7.
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4.

Iki galutinės komentarų pateikimo dienos – 2004 m. spalio 29 d. – Agentūra gavo
11 komentarų iš 6 nacionalinių institucijų ar privačių bendrovių.

5.

Buvo patvirtintas visų komentarų gavimas, jie buvo įtraukti į Atsakymo į
komentarus dokumentą (CRD). Šiame dokumente pateikiamas visų asmenų ir/ ar
organizacijų, kurios pateikė komentarus, sąrašas. Jį galima lengvai susirasti
Agentūros tinklalapyje.

III. Agentūros nuomonės turinys
6.

Siūlomoje naujojoje 66.A.55 dalyje nurodoma, kad įgaliotojo asmens prašymu
pažymėjimus suteikiantys darbuotojai turėtų pateikti savo licenciją kaip
kvalifikacijos patvirtinimą per 24 valandas. Šia dalimi siekiama, kad
kompetentingos institucijos, sudarančios sutartis su orlaivių savininkais arba
patvirtintomis organizacijomis, galėtų įsitikinti, jog asmuo suteikiantis priežiūros
pažymėjimą iš tikrųjų turi tinkamą licenciją. Ši dalis paimta tiesiai iš JAR 66.55.
Tačiau ši dalis atsitiktinai dingo iš galutinės redakcijos teksto atliekant jo
baigiamąją peržiūrą.

7.

Derinant 66 dalies projektą, Agentūrai buvo pranešta apie šią klaidą ir buvo
sutarta ją ištaisyti. Todėl dabar siūloma įvesti reikiamus pataisymus. Siūloma
priedą papildyti tokia 66.A.55 dalimi:

“66.A.55 Kvalifikacijos patvirtinimas

Įgaliotojo asmens prašymu pažymėjimus suteikiantys darbuotojai turėtų pateikti savo
licenciją kaip kvalifikacijos patvirtinimą per 24 valandas”
IV. Teisinio poveikio įvertinimas.
8.

Manoma, kad pasiūlymas neturės jokio poveikio, kadangi jis tik įtvirtins dabartinį
reikalavimą, kurį buvo pamiršta paminėti Agentūrai perkeliant JAR 66 dalį.
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Vykdantysis direktorius
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