
Predlog 
 

UREDBA KOMISIJE (ES) št. …/.. 
 

z dne […]
 

o spremembi 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 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 "osnovna uredba ") in zlasti členov 5 in 6 
uredbe, 
 
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

 
 
ob upoštevanju naslednjega: 
 
(1) Člen 7(4) Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 navaja, da države članice lahko 

izdajo odobritve z omejenim trajanjem ob upoštevanju Priloge II in Priloge IV do 
28. septembra 2005. 

 
(2) Države članice so izrazile zaskrbljenost glede razlik v svojih nacionalnih 

zakonodajah in sistemih odobritev z neomejenim trajanjem, ustanovljenih z 
omenjeno uredbo. Te razlike so potrebne obravnave. 

 
(3)  Potrebno je spoštovati rok, določen v členu 5(2) omenjene uredbe. Treba je 

postaviti novi rok, da bodo lahko države članice prilagodile svoje nacionalne 
zakonodaje. 

 
(4) Ukrepi, predvideni s to uredbo, temeljijo na mnenju, ki ga je Agencija3 izdala v 

skladu s členoma 12(2)(b) in 14(1) osnovne uredbe. 

                                                 
1 UL L 240, 7.9.2002, str. 1. 
2 UL L 315, 28.11.2003, str. 1 
3 Mnenje 5/2005 



(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem4 Odbora Evropske agencije 
za varnost v letalstvu, ustanovljenim s členom 54(3) osnovne uredbe. 

 
(6) Uredbo Komisije (ES) št. 2042/2003 je zato treba ustrezno spremeniti, 
 
 
SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 
 
 

Člen 1 
 
Člen 7(4) Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 se spremeni: 
 
“4. Države članice lahko izdajajo odobritve z omejenim trajanjem ob upoštevanju Priloge 
II in Priloge IV do 28. septembra 2007. 
 

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 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 [bo objavljeno] 


