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Projektas
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 2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos
saugos agentūrą 1 (toliau tekste vadinamą Agentūra), ypač į jo 5 ir 6 straipsnius,
atsižvelgdama į 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, ypač į jo III priedą,
Kadangi:
(1)

dėl Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 III priede nepateikto teksto iškyla
abejonė dėl būtinybės už pažymėjimų suteikimą atsakingiems darbuotojams įrodyti
savo kvalifikaciją ir laikotarpio, per kurį šie darbuotojai turėtų tai padaryti;

(2)

įgaliotojo asmens prašymu pažymėjimus suteikiantys darbuotojai turėtų pateikti savo
licenciją kaip kvalifikacijos patvirtinimą per 24 valandas;

(3)

priemonės, numatytos šiuo reglamentu, remiasi Nuomone, kurią pateikė Agentūra3,
atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 12 straipsnio 2 dalies b punktą ir 14
straipsnio 1 punktą;
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(4)

šiuo reglamentu numatytos priemonės yra suderintos su Europos aviacijos saugos
agentūros komisijos, įsteigtos Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 54 straipsnio 3 dalimi,
nuomone4;

(5)

todėl Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 turėtų būti iš dalies atitinkamai
pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
1 straipsnis
Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 III priedas papildomas tokia dalimi:
“66.A.55 Kvalifikacijos patvirtinimas
Įgaliotojo asmens prašymu pažymėjimus suteikiantys darbuotojai turėtų pateikti savo licenciją
kaip kvalifikacijos patvirtinimą per 24 valandas”
2 straipsnis
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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