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Σχέδιο
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. …/.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της […]
σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αρ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη
διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτηµάτων και
εξοπλισµού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρµόδιοι για
τα εν λόγω καθήκοντα

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και για την
ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας1 (εφεξής «oργανισµός»), και
ιδίως τα άρθρα 5 και 6,
τον κανονισµό (ΕΚ) αρ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους
και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτηµάτων και εξοπλισµού και για την έγκριση των
φορέων και του προσωπικού που είναι αρµόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα2, και ιδίως το
παράρτηµα ΙΙΙ,
Εκτιµώντας τα εξής:
(1)

Η απουσία σχετικών διατάξεων στο παράρτηµα ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. της
Επιτροπής δηµιουργεί αµφιβολίες σχετικά µε την ανάγκη να αποδεικνύει το αρµόδιο
για την πιστοποίηση προσωπικό τα προσόντα του και πριν από ποια ηµεροµηνία.

(2)

Το προσωπικό που ασκεί δικαιώµατα πιστοποίησης πρέπει να είναι σε θέση να
προσκοµίσει την άδειά του, προς απόδειξη των προσόντων του, εντός 24 ωρών,
εφόσον το ζητήσει εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
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(3)

Τα µέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό βασίζονται σε γνώµη που
εξέδωσε ο οργανισµός3 σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το
άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε τη γνώµη4
της επιτροπής του ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας, η οποία
συγκροτήθηκε δυνάµει του άρθρου 54 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1592/2002.

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής θα πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Στο παράρτηµα ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής προστίθεται η
ακόλουθη παράγραφος:
«66.A.55 Απόδειξη προσόντων
Το προσωπικό που ασκεί δικαιώµατα πιστοποίησης πρέπει να προσκοµίσει την άδειά του,
προς απόδειξη των προσόντων του, εντός 24 ωρών, εφόσον το ζητήσει εξουσιοδοτηµένο
πρόσωπο.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.

Βρυξέλλες,

Για την Επιτροπή
Μέλος της Επιτροπής
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Γνώµη 2/2004, 1.10.2004.
[Πρόκειται να εκδοθεί].
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