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Osnutek 

UREDBA KOMISIJE (ES) št.   /   

z dne […]

ki spreminja Uredbo Komisije (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in 
letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se 

ukvarjajo s temi nalogami 

(Besedilo velja za EGP) 

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE, 

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, 

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 
2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za 
varnost v letalstvu1 (v nadaljevanju: Agencija), in zlasti člena 5 in 6, 

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in 
letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s 
temi nalogami2, ter zlasti njene Priloge III, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Odsotnost besedila v Prilogi III k Uredbi Komisije (ES) št. 2042/2003 ustvarja dvom o 
potrebi za potrditveno osebje, da dokaže svojo usposobljenost ter o času, v katerem naj 
to osebje to stori. 

(2) Osebje, ki izvaja pravice potrjevanja mora biti, če tako zahteva za to pristojna oseba, 
sposobno predložiti svojo licenco kot dokazilo o usposobljenosti v 24 urah. 

(3) Ukrepi, predvideni s to Uredbo, temeljijo na mnenju, ki ga je izdala Agencija3, v 
skladu s členom 12(2)(b) in 14(1) Uredbe (ES) št. 1592/2002. 

(4) Ukrepi, predvideni v tej Uredbi, so v skladu z mnenjem4 Odbora Evropske agencije za 
varnost v letalstvu, ki je bil ustanovljen s členom 54(3) Uredbe (ES) št. 1592/2002. 

(5) Uredbo Komisije (ES) št. 2042/2003 je treba zato ustrezno spremeniti, 

 
1 UL L 240, 7.9. 2002, str 1. 
2 UL L 315, 28.11.2003, str. 1 
3 Mnenje 2/2004, 1.10.2004 
4 [Objavljeno pozneje] 
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SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 

Člen 1 

V Prilogo III k Uredbi Komisije (ES) št. 2042/2003, se vstavi naslednji odstavek: 

“66.A.55 Dokazilo o usposobljenosti 

Osebje, ki izvaja pravice potrjevanja mora biti, če tako zahteva za to pristojna oseba, 
sposobno predložiti svojo licenco kot dokazilo o  usposobljenosti v 24 urah.” 

Člen 2 

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 

 

V Bruslju,  

 Za Komisijo 
 Član Komisije 


