Pasiūlymas
KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) NR. …/..
[data]
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, siekiant pataisyti redagavimo klaidas ir neatitikimus jo prieduose
(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 agentūrą1 (toliau – „Agentūra“), ypač į jo 5 ir 6 straipsnius,
atsižvelgdama į 2003 m. lapkričio 20 d. 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,
kadangi:
(1)

pirmaisiais Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 įgyvendinimo metais
tekste buvo rastos kelios redagavimo klaidos ir neatitikimai;

(2)

kad Bendrijos teisės aktai būtų skaidrūs ir lengvai suprantami viešiesiems ir
ūkio operatoriams, jie turi būti aiškūs, glausti ir tikslūs. Remiantis Teisingumo
Teismo praktika, teisinio tikrumo principas reikalauja, kad Bendrijos teisės
aktai būtų aiškūs ir tikslūs ir asmenys galėtų numatyti jų taikymą;

(3)

reikėtų padaryti šiuos Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 pakeitimus:
įterpti turinį ir ištaisyti I priedo (M dalyje), II priedo (145 dalyje), III priedo
(66 dalyje) ir IV priedo (147 dalyje) padarytas klaidas bei neatitikimus;

(4)

šiame reglamente nustatytos priemonės yra pagrįstos nuomone, kurią
Agentūra3 paskelbė remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 12 straipsnio
2 dalies b punktu ir 14 straipsnio 1 dalimi;
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(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos aviacijos saugos
agentūros komiteto, įkurto Reglamentu (EB) Nr. 1592/2002 54 straipsnio 3
dalyje, nuomonę4,

(6)

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

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
1 straipsnis
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 iš dalies keičiamas taip:
7 straipsnio 3 dalies c punkto antroje įtraukoje išbraukiamas žodis „dideliam“.
2 straipsnis
Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 I priedo (M dalis), II priedo (145 dalis), III
priedo (66 dalis) ir IV priedo (147 dalis) iš dalies keičiamos pagal šio reglamento
priedą.
3 straipsnis
Įsigaliojimas
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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PRIEDAS
Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 I priedo (M dalis), iš dalies keičiama
taip:
1. Po pavadinimo „(M dalis)“ įterpiamas turinys
„Turinys:
M.1

......................................................................................................................................4

A SKYRIUS TECHNINIAI REIKALAVIMAI.....................................................................4
A poskyris BENDROJI DALIS ..................................................................................................4
M.A.101 Taikymo sritis..............................................................................................................4
B poskyris ATSAKOMYBĖ.......................................................................................................4
M.A.201 Įsipareigojimai.............................................................................................................4
M.A.202 Pranešimas apie ypatingą įvykį ...................................................................................5
C poskyris NEPERTRAUKIAMASIS TINKAMUMAS SKRAIDYTI ....................................6
M.A.301 Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užduotys ......................................................6
M.A.302 Techninė priežiūros programa.....................................................................................6
M.A.303 Tinkamumo skraidyti direktyvos.................................................................................6
M.A.304 Keitimų ir remontų duomenys.....................................................................................7
M.A.305 Užrašų apie orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti sistema..........................7
M.A.306 Operatoriaus techninių užrašų sistema ........................................................................8
M.A.307 Orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašų perdavimas .........................8
D poskyris TECHNINĖS PRIEŽIŪROS STANDARTAI .........................................................8
M.A.401 Techninės priežiūros duomenys ..................................................................................8
M.A.402 Techninės priežiūros atlikimas ....................................................................................8
M.A.403 Orlaivio defektai..........................................................................................................9
E poskyris KOMPONENTAI .....................................................................................................9
M.A.501 Montavimas .................................................................................................................9
M.A.502 Komponentų techninė priežiūra ..................................................................................9
M.A.503 Ribotos eksploatavimo trukmės komponentai...........................................................10
M.A.504 Eksploatuoti netinkamų komponentų kontrolė..........................................................10
F poskyris TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZACIJA ....................................................10
M.A.601 Taikymo sritis............................................................................................................10
M.A.602 Paraiška......................................................................................................................10
M.A.603 Patvirtinimo apimtis ..................................................................................................10
M.A.604 Techninės priežiūros organizacijos žinynas ..............................................................11
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M.A.605 Įrenginiai....................................................................................................................11
M.A.606 Reikalavimai darbuotojams .......................................................................................11
M.A.607 Už išleidimą atsakingi darbuotojai ............................................................................11
M.A.608 Komponentai, įranga ir įrankiai.................................................................................12
M.A.609 Techninės priežiūros duomenys ................................................................................12
M.A.610 Užsakymas atlikti techninės priežiūros darbą ...........................................................12
M.A.611 Techninė priežiūros standartai...................................................................................12
M.A.612 Orlaivio išleidimo eksploatuoti pažymėjimas ...........................................................12
M.A.613 Komponento išleidimo eksploatuoti pažymėjimas....................................................12
M.A.614 Techninės priežiūros užrašai .....................................................................................12
M.A.615 Organizacijos teisės ...................................................................................................13
M.A.616 Vidinis organizacijos patikrinimas ............................................................................13
M.A.617 Patvirtintos techninės priežiūros organizacijos pakeitimai .......................................13
M.A.618 Patvirtinimo galiojimo trukmė ..................................................................................13
M.A.619 Pažeidimai .................................................................................................................13
G poskyris NEPERTRAUKIAMĄJĮ TINKAMUMĄ SKRAIDYTI UŽTIKRINANTI
ORGANIZACIJA .......................................................................................................14
M.A.701 Taikymo sritis............................................................................................................14
M.A.702 Paraiška......................................................................................................................14
M.A.703 Patvirtinimo galiojimo sritis ......................................................................................14
M.A.704 Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinynas...................................14
M.A.705 Įrenginiai....................................................................................................................14
M.A.706 Reikalavimai darbuotojams .......................................................................................14
M.A.707 Tinkamumo skraidyti patikros darbuotojai ...............................................................15
M.A.708 Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimas...............................................15
M.A.709 Dokumentai ...............................................................................................................16
M.A.710 Tinkamumo skraidyti patikra ....................................................................................16
M.A.711 Organizacijos teisės ...................................................................................................17
M.A.712 Kokybės užtikrinimo sistema ....................................................................................17
M.A.713 Patvirtintos nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios
organizacijos pakeitimai .............................................................................................17
M.A.714 Įrašų saugojimas ........................................................................................................18
M.A.715 Patvirtinimo galiojimo trukmė ..................................................................................18
M.A.716 Pažeidimai .................................................................................................................18
H poskyris IŠLEIDIMO EKSPLOATUOTI PAŽYMĖJIMAS – CRS ....................................18
M.A.801 Orlaivio išleidimo eksploatuoti pažymėjimas ...........................................................18
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M.A.802 Komponento išleidimo eksploatuoti pažymėjimas....................................................19
M.A.803 Piloto/savininko leidimas ..........................................................................................19
I poskyris TINKAMUMO SKRAIDYTI PATIKROS PAŽYMĖJIMAS ................................19
M.A.901 Orlaivio tinkamumo skraidyti patikra .......................................................................19
M.A.902 Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo galiojimas ............................................20
M.A.903 Orlaivio registracijos perleidimas Europos Sąjungoje. .............................................20
M.A.904 Į Europos Sąjungą importuoto orlaivio tinkamumo skraidyti patikra .......................20
M.A.905 Pažeidimai .................................................................................................................21
B SKYRIUS KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS DARBO TVARKA ......................21
A poskyris BENDROJI DALIS ................................................................................................21
M.B.101 Taikymo sritis ............................................................................................................21
M.B.102 Kompetentinga institucija..........................................................................................21
M.B.103 Priimtinos priemonės atitikčiai nustatyti ...................................................................21
M.B.104 Užrašų tvarkymas ......................................................................................................21
M.B.105 Abipusis pasikeitimas informacija.............................................................................22
B poskyris ATSAKOMYBĖ.....................................................................................................22
M.B.201 Įsipareigojimai ...........................................................................................................22
C poskyris NEPERTRAUKIAMASIS TINKAMUMAS SKRAIDYTI ..................................22
M.B.301 Techninės priežiūros programa..................................................................................22
M.B.302 Išlygos .......................................................................................................................23
M.B.303 Nepertraukiamoji orlaivio tinkamumo skraidyti kontrolė .........................................23
M.B.304 Atšaukimas, galiojimo sustabdymas ir apribojimas ..................................................23
D poskyris TECHNINĖS PRIEŽIŪROS STANDARTAI .......................................................23
E poskyris KOMPONENTAI ...................................................................................................23
F poskyris TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZACIJA ....................................................23
M.B.601 Paraiška......................................................................................................................23
M.B.602 Pradinis patvirtinimas ................................................................................................23
M.B.603 Patvirtinimo suteikimas .............................................................................................24
M.B.604 Nepertraukiamoji priežiūra........................................................................................24
M.B.605 Pažeidimai..................................................................................................................24
M.B.606 Pakeitimai ..................................................................................................................24
M.B.607 Patvirtinimo atšaukimas, jo galiojimo sustabdymas ir apribojimas ..........................25
G poskyris NEPERTRAUKIAMO TINKAMUMO SKRAIDYTI ORGANIZACIJA............25
M.B.701 Paraiška......................................................................................................................25
M.B.702 Pradinis patvirtinimas ................................................................................................25
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M.B.703 Patvirtinimo suteikimas .............................................................................................25
M.B.704 Nepertraukiamoji priežiūra........................................................................................26
M.B.705 Pažeidimai..................................................................................................................26
M.B.706 Pakeitimai ..................................................................................................................26
M.B.707 Patvirtinimo atšaukimas, jo galiojimo sustabdymas ir apribojimas ..........................26
H poskyris IŠLEIDIMO EKSPLOATUOTI PAŽYMĖJIMAS – CRS ....................................26
I poskyris TINKAMUMO SKRAIDYTI PATIKROS PAŽYMĖJIMAS ................................27
M.B.901 Rekomendacijų įvertinimas .......................................................................................27
M.B.902 Kompetentingos institucijos atliekama tinkamumo skraidyti patikra .......................27
M.B.903 Pažeidimai..................................................................................................................27
I priedėlis Sutartis dėl nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti................................................28
II priedėlis Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 1 forma ...........................................30
III priedėlis Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas ........................................................35
IV priedėlis Patvirtinimo kategorijos........................................................................................38
V priedėlis Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pagal M DALIES A
skyriaus F poskyrį pažymėjimas.................................................................................41
VI priedėlis Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos
patvirtinimo pagal M DALIES A skyriaus G poskyrį pažymėjimas ..........................44
VII priedėlis Sudėtingi techninės priežiūros darbai..................................................................46
VIII priedėlis Ribota piloto/savininko atliekama techninė priežiūra...................................... 47“
2. M dalies A skyriaus 305 punkto a papunktyje po žodžių „a) Užbaigus bet kokią
techninę priežiūrą… pagal M.A.801 dalį“ įrašomi žodžiai „arba 145.A.50“.
3. M dalies A skyriaus 305 punkto e papunktyje po žodžių „e) be oficialaus išleidimo
dokumento, Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 1 formos arba lygiaverčių
dokumentų“ įrašomi žodžiai „variklio, oro sraigto, variklio modulio ar ribotos
eksploatavimo trukmės komponento“.
4. M dalies A skyriaus 305 punkto e papunkčio 2 dalyje po žodžių „2. tipas, serijos
numeris ir registracija” įrašomas žodis „atitinkamai“.
5. M dalies A skyriaus 305 punkto e papunkčio 2 dalyje prieš žodžius „tipas, serijos
numeris ir registracija” įrašomi žodžiai „variklio, oro sraigto, variklio modulio ar
ribotos eksploatavimo trukmės komponento“.
6. M dalies A skyriaus 305 punkto e papunkčio 3 dalyje po skaičiaus „3.“ įrašomi
žodžiai „data ir“.
7. M dalies A skyriaus 305 punkto h papunkčio 1 dalis pakeičiama taip: „1. orlaivio ir
visų jame įmontuotų ribotos eksploatavimo trukmės komponentų visų išsamių
techninės priežiūros užrašų – iki to laiko, kai juose esanti informacija bus pakeista
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nauja tokios pačios apimties ir išsamumo informacija, bet ne mažiau kaip 24 mėnesius
nuo tos dienos, kai orlaivis arba komponentas buvo patvirtintas eksploatuoti“.
8. M dalies A skyriaus 305 punkto h papunkčio 2 dalyje tarp žodžių „bendro laiko“
įterpiame žodį „eksploatacijos“, o po viso žodžių junginio – (valandos, kalendorinis
laikas, ciklai ir nusileidimai)”.
9. M dalies A skyriaus 305 punkto h papunkčio 2 dalyje po žodžių „bendro laiko“
išbraukiami žodžiai „ir, jeigu būtina, skrydžio ciklų“.
10. M dalies A skyriaus 401 punkto b papunkčio 1 dalyje žodžiai „Agentūros arba“
įrašomi prieš „kompetentingos institucijos parengti visi taikomi reikalavimai,
procedūros, standartai arba informacija “.
11. M dalies A skyriaus 503 punkte po žodžių „Įmontuoti ribotos eksploatavimo
trukmės komponentai neturi būti eksploatuojami ilgiau nei nustatyta patvirtintoje
techninės priežiūros programoje ir tinkamumo skraidyti nurodymuose“ įrašomi
žodžiai „Nustatyta eksploatavimo trukmė išreiškiama atitinkamai kalendorinėmis
dienomis, skrydžių valandomis arba ciklais. Pasibaigus nustatytai eksploatavimo
trukmei komponentą būtina išimti iš orlaivio ir atiduoti taisyti, o tuos, kurių
eksploatavimo trukmė patvirtinta – šalinti.“
12. Dokumento anglų kalba M dalies A skyriaus 504 punkto a papunkčio 1 dalyje
žodis „program“ keičiamas žodžiu „programme“.
13. Dokumento anglų kalba M dalies A skyriaus 602 punkte žodis „variation“
keičiamas žodžiu „change“.
14. M dalies A skyriaus 603 punkto a papunktyje žodžiai „5 priedėlį“ keičiami
žodžiais „V priedėlį“.
15. M dalies A skyriaus 603 punkto a papunkčio 1 dalyje žodžiai „4 priedėlyje“
keičiami žodžiais „IV priedėlyje“.
16. M dalies A skyriaus 614 punkto c papunktyje žodžiai „trejus metus“ keičiami
žodžiais „dvejus metus“.
17. M dalies A skyriaus 614 punkto c papunkčio 1 dalyje žodžiai „pavogti arba
sugadinti “ keičiami žodžiais „ pavogti, sugadinti arba pakeisti”.
18. Dokumento anglų kalba M dalies A skyriaus 702 punkte žodis „variation“
keičiamas žodžiu „change“.
19. M dalies A skyriaus 704 punkto a papunkčio 3 dalyje žodžiai „M.A.706 dalies b
pastraipoje“ keičiami žodžiais „M.A.706 dalies a pastraipoje“.
20. M dalies A skyriaus 704 punkto a papunkčio 4 dalyje žodžiai „M.A.706 dalies b
pastraipoje“ keičiami žodžiais „M.A.706 dalies a pastraipoje“.
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21. M dalies A skyriaus 704 punkto b papunkčio paskutiniame sakinyje prieš žodžius
„Nepaisant b pastraipos“ įrašoma „c)”.
22. M dalies A skyriaus 708 punkto c papunktyje žodžių junginyje „su pagal 145 dalį
patvirtinta organizacija arba kitu operatoriumi“ prieš žodį „operatoriumi“ įrašomi
žodžiai „to paties tipo orlaivio“.
23. M dalies A skyriaus 708 punkto c papunkčio 1 dalyje žodis „neplaninės“
keičiamas žodžiu „nereguliarios“.
24. M dalies A skyriaus 710 punkto a papunktyje „M.A.902“ keičiama į „M.A.901“.
25. M dalies A skyriaus 710 punkto c papunkčio 4 dalyje „M.A.404“ keičiama į
„M.A.403”.
26. M dalies A skyriaus 710 punkto d papunktyje „M.A.902(a)” keičiama į
„M.A.901(a)“.
27. M dalies A skyriaus 710 punkto e papunktyje „M.A.902” keičiama į „M.A.901“.
28. M dalies A skyriaus 711 punkto a papunkčio 1 dalyje žodžiai „nekomerciniam oro
transporto vežimui naudojamo orlaivio“ keičiami žodžiais „orlaivio, neužsiimančio
komerciniu oro transporto vežimu“.
29. M dalies A skyriaus 711 punkto b papunktyje po žodžių „galima suteikti
papildomą patvirtinimą” įrašoma „atlikti M.A.710 dalyje nurodytas patikras“.
30. M dalies A skyriaus 711 punkto b papunkčio 1 dalyje žodis „arba“ pakeičiamas
žodžiu „ir“.
31. M dalies A skyriaus 714 punkto d papunktyje žodžiai „sugadinti, pakeisti ir
pavogti” (damage, alteration and theft) pakeičiami žodžiais ” „sugadinti, pavogti ir
pakeisti”.
32. M dalies A skyriaus 801 punkto b papunkčio 2 dalyje „7 priedėlis“ pakeičiamas
„VII priedėliu“.
33. M dalies A skyriaus 905 punkto c papunktyje „M.B.303” keičiama į „M.B.903“.
34. Dokumento anglų kalba M dalies B skyriaus 104 punkto b papunkčio 3 dalyje
žodis „program“ keičiamas žodžiu „programme“.
35. M dalies B skyriaus 104 punkto d papunkčio 7 dalies paskutiniame sakinyje
išbraukiami žodžiai „kaip nurodyta M.B. dalies B poskyryje”.
36. Dokumento anglų kalba M dalies B skyriaus 604 punkto a papunktyje žodis
„program“ keičiamas žodžiu „programme“.
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37. Dokumento anglų kalba M dalies B skyriaus 704 punkto a papunktyje žodis
„program“ keičiamas žodžiu „programme“.
38. Dokumento anglų kalba M dalies B skyriaus 606 punkto a papunktyje žodis
„amendments“ keičiamas žodžiu „changes“.
38. Dokumento anglų kalba M dalies B skyriaus 606 punkto b papunktyje žodis
„amendments“ keičiamas žodžiu „changes“.
39. Dokumento anglų kalba M dalies B skyriaus 706 punkto a papunktyje žodis
„amendments“ keičiamas žodžiu „changes“.
40. Dokumento anglų kalba M dalies B skyriaus 706 punkto b papunktyje žodis
„amendments“ keičiamas žodžiu „changes“.
41. M dalies B skyriaus 901 punkte „M.A.902(d)“ keičiama į „M.A.901(d)“.
42. II priedėlio 2 dalies 1 langelyje po žodžių junginio „1 langelis: Institucijos
pavadinimas ir valstybės narės šalis, kuriai suteikus patvirtinimą buvo išduotas
pažymėjimas“ įrašomas šis sakinys: „Kai kompetentinga institucija yra Agentūra, turi
būti nurodyta „EASA“.
43. II priedėlio 2 dalies 12 langelio 1 dalyje „Atliktas kapitalinis remontas” žodis
„eksploatavimo”pakeičiamas žodžiu „ (ap)tarnavimo”.
44. II priedėlio „Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 1 forma” pateikiama
horizontalaus lapo formatu.
45. Dokumento anglų kalba II priedėlio „Europos aviacijos saugos agentūros (EASA)
1 forma“ 14 langelio pirmojoje įtraukoje po žodžių „approved design data and are in“
įrašomas artikelis „a“.
46. III priedėlyje „Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas, EASA 15 b forma po
žodžių „Patvirtinanti valstybė narė” įrašoma „*“.
47. III priedėlyje „Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas, EASA 15 b forma“
žodžiai „Europos aviacijos saugos agentūros valstybė narė” keičiami žodžiais
„Europos Sąjungos valstybė narė**“.
48. III priedėlyje „Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas, EASA 15 b forma“ po
žodžių „Leidimo nr.: …“ įrašoma nauja pastraipa: „*Valstybė, kuri nėra ES narė, jei
tinka/**Išbraukite, jei valstybė nėra ES narė“.
49. III priedėlyje „Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas, EASA 15 b forma“ po
žodžių „TINKAMUMO SKRAIDYTI PATIKROS PAŽYMĖJIMO NR.:”
išbraukiama „AA –G1-000“.
50. III priedėlyje „Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas, EASA 15 b forma“ po
žodžio „NUMERIS” išbraukiama „MS-G1-000“.
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51. III priedėlyje „Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas, EASA 15 a forma“ po
žodžių „VALSTYBĖ NARĖ“ įrašoma „*“.
52. III priedėlyje „Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas, EASA 15 a forma“
žodžiai „Europos aviacijos saugos agentūros valstybė narė“ keičiami žodžiais
„Europos Sąjungos valstybė narė**“.
53. III priedėlyje „Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas, EASA 15 a forma“ po
žodžių „Leidimo nr.: …“ įrašoma nauja pastraipa: „*Valstybė, kuri nėra ES narė, jei
tinka/**Išbraukite, jei valstybė nėra ES narė“.
54. III priedėlyje „Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas, EASA 15 a forma“
žodžiai „Europos aviacijos saugos agentūros valstybė narė“ keičiami žodžiais
„Europos Sąjungos valstybė narė“.
55. III priedėlyje „Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas, EASA 15 a forma“
išbraukiami žodžiai „TINKAMUMO SKRAIDYTI PATIKROS PAŽYMĖJIMO
NR.:“
56. IV priedėlio „Patvirtinimo kategorijos“ 11 dalyje pateiktos lentelės antro stulpelio
trečioje eilutėje „A 4: ORLAIVIAI, IŠSKYRUS A 4 išbraukiama „A 1“.
57. IV priedėlio „Patvirtinimo kategorijos“ 11 dalyje pateiktos 1 lentelės antro
stulpelio penktoje eilutėje „C 20“ keičiama į „C 22“.
58. IV priedėlio „Patvirtinimo kategorijos“ 11 dalyje pateiktos 1 lentelės antro
stulpelio tryliktoje eilutėje žodžių junginyje „C 5: elektros energijos tiekimas ”
įrašoma „ir šviesos“.
59. IV priedėlio „Patvirtinimo kategorijos“ 11 dalyje pateiktos lentelės antro stulpelio
septynioliktoje eilutėje išbraukiami žodžiai „orlaivio sklandmuo“.
60. IV priedėlio „Patvirtinimo kategorijos“ 11 dalyje pateiktos lentelės antro stulpelio
dvidešimtoje eilutėje po žodžių „C 12: hidraulinė” įrašomas žodis „sistema“.
61. IV priedėlio „Patvirtinimo kategorijos“ 11 dalyje pateiktos 1 lentelės antro
stulpelio dvidešimt pirmoje eilutėje žodis „Instrumentai” pakeičiamas žodžiais
„Indikacinės / Registravimo sistemos”.
62. IV priedėlio „Patvirtinimo kategorijos“ 11 dalyje pateiktos 1 lentelės antro
stulpelio dvidešimt penktoje eilutėje po žodžio „C 17: pneumatinė“ įrašomi žodžiai
„ir vakuuminė“.
63. IV priedėlio „Patvirtinimo kategorijos“ 11 dalyje pateiktos 1 lentelės antrame
stulpelyje po dvidešimt aštuntos eilutės „C 20: konstrukcijos dalys“ įrašoma ši eilutė:
„C 21 Vandens balastas“.
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64. IV priedėlio „Patvirtinimo kategorijos“ 11 dalyje pateiktos 1 lentelės antrame
stulpelyje po dvidešimt aštuntos eilutės „C 20: konstrukcijos dalys“ įrašoma ši eilutė:
„C 22: Variklių (galios) didinimas“.
65. V priedėlyje „Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pagal M dalies A
skyriaus F poskyrį pažymėjimas, EASA 3 forma po žodžių „VALSTYBĖ NARĖ“
įrašoma „*“.
66. V priedėlyje „Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pagal M dalies A
skyriaus F poskyrį pažymėjimas, EASA 3 forma“ žodžiai „Europos aviacijos saugos
agentūros valstybė narė“ keičiami žodžiais „Europos Sąjungos valstybė narė**“.
67. V priedėlyje „Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pagal M dalies A
skyriaus F poskyrį pažymėjimas, EASA 3 forma” po žodžių “ kad techninės
priežiūros organizacija pagal M dalies A skyriaus F poskyrį yra patvirtinta atlikti
produktų, kurie nurodyti prie patvirtinimo pridėtame sąraše, techninę priežiūrą ir
remiantis pirmiau pateikta nuoroda išduoti susijusius išleidimo eksploatuoti
pažymėjimus” įrašoma nauja pastraipa: „*Valstybė, kuri nėra ES narė, jei
tinka/**Išbraukite, jei valstybė nėra ES narė“.
68. V priedėlyje „Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pagal M dalies A
skyriaus F poskyrį pažymėjimas, EASA 3 forma”, sakinyje „techninės priežiūros
organizacija pagal M dalies A skyriaus F poskyrį yra patvirtinta atlikti produktų,
techninę priežiūrą“ po žodžio „produktų“ įrašomi žodžiai „dalių ir prietaisų“.
69. V priedėlio „Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pagal M dalies A
skyriaus F poskyrį pažymėjimas, EASA 3 forma” Sąlygų 1 dalyje po sakinio „Šio
patvirtinimo apimtis yra apibrėžta patvirtintos techninės priežiūros organizacijos
žinyno patvirtinimo skyriuje nustatytąja taikymo sritimi“ įrašoma: „kaip nurodyta M
dalies A skyriaus F poskyryje“.
70. V priedėlio „Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pagal M dalies A
skyriaus F poskyrį pažymėjimas, EASA 3 forma”, Sąlygų 1 dalyje po žodžių „4. Jei
laikomasi pirmiau minėtų sąlygų, šis patvirtinimas galioja“ įrašoma: „neribotą laiką“.
71. V priedėlio „Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pagal M dalies A
skyriaus F poskyrį pažymėjimas, EASA 3 forma” Sąlygų 4 dalyje prieš žodį
„(išdavimo) data“ įrašomas žodis „originalo”.
72. V priedėlio „Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pagal M dalies A
skyriaus F poskyrį pažymėjimas, EASA 3 forma” Sąlygų 4 dalyje žodžiai „Sąrašo
įtraukimo į patvirtinimą data“ keičiami žodžiais „Šio pakeitimo data“.
73. V priedėlio „Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pagal M dalies A
skyriaus F poskyrį pažymėjimas, EASA 3 forma” Sąlygų 4 dalyje po žodžių „Sąrašo
įtraukimo į patvirtinimą data“ įrašomi žodžiai „Pakeitimo nr.“
74. V priedėlio „Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pagal M dalies A
skyriaus F poskyrį pažymėjimas, EASA 3 forma” Sąlygų 4 dalyje po žodžių „EASA 3
forma“ įrašomi žodžiai „M dalis“.
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75. V priedėlio „Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pagal M dalies A
skyriaus F poskyrį pažymėjimas, EASA 3 forma” patvirtinimo pažymėjimo antro
stulpelio vienuoliktoje eilutėje žodžiai „D 1: Neardomoji apžiūra“ keičiami žodžiais
„D 1: Neardomieji bandymai“.
76. V priedėlio „Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pagal M dalies A
skyriaus F poskyrį pažymėjimas, EASA 3 forma” patvirtinimo pažymėjime prieš žodį
„Nr.: …“ įrašomi žodžiai „techninės priežiūros organizacijos žinyno“.
77. V priedėlio „Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pagal M dalies A
skyriaus F poskyrį pažymėjimas, EASA 3 forma” patvirtinimo pažymėjimo trečio
stulpelio vienuoliktoje eilutėje žodžiai „Visi tipai“ keičiami žodžiais „Nurodykite
konkretų NB metodą“.
78. V priedėlio „Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pagal M dalies A
skyriaus F poskyrį pažymėjimas, EASA 3 forma” patvirtinimo pažymėjime prieš žodį
„Nr.: ...“ įrašomi žodžiai „techninės priežiūros organizacijos žinyno“.
79. V priedėlio „Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pagal M dalies A
skyriaus F poskyrį pažymėjimas, EASA 3 forma” patvirtinimo pažymėjime prieš žodį
„(išdavimo) data“ įrašomas žodis „originalo”.
80. V priedėlio „Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pagal M dalies A
skyriaus F poskyrį pažymėjimas, EASA 3 forma” patvirtinimo pažymėjime po žodžių
„Išdavimo data“ įrašomi žodžiai „Šio pakeitimo data:…“
81. V priedėlio „Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pagal M dalies A
skyriaus F poskyrį pažymėjimas, EASA 3 forma” patvirtinimo pažymėjime po žodžių
„Išdavimo data“ įrašomi žodžiai „Pakeitimo nr.:…“
82. V priedėlio „Techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pagal M dalies A
skyriaus F poskyrį pažymėjimas, EASA 3 forma” patvirtinimo pažymėjime žodžiai
„valstybės narės vardu“ keičiami žodžiais „kompetentingos institucijos vardu“.
83. VI priedėlis „Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos
patvirtinimo pagal M DALIES A skyriaus G poskyrį pažymėjimas, EASA 14 forma“
pakeičiamas šiuo priedėliu:
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„VI priedėlis
Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos patvirtinimo pagal
M DALIES A skyriaus G poskyrį pažymėjimas
VALSTYBĖ NARĖ *
Europos Sąjungos valstybė narė**
PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS
NR.
Pagal galiojantį Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2042/2003 ir
atsižvelgdama į toliau nustatytas sąlygas, valstybė narė šiuo pažymėjimu
patvirtina,
[KOMPANIJOS PAVADINIMAS] NEPERTRAUKIAMĄJĮ
TINKAMUMĄ SKRAIDYTI UŽTIKRINANTI ORGANIZACIJA
kad nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija pagal M dalies A
skyriaus G poskyrį yra patvirtinta užtikrinti nepertraukiamąjį toliau išvardytų orlaivių
tinkamumą skraidyti ir, užbaigus M.A 710 dalyje nustatytą tinkamumo skraidyti
patikrą, išduoti rekomendacijas bei periodiškai atliekamos orlaivio tinkamumo
skraidyti patikros pažymėjimus, jeigu nustatoma:

SĄLYGOS
1. Šio patvirtinimo galiojimo sritis yra tokia, kaip apibrėžta pagal M dalies A skyriaus
G poskyrį patvirtintos nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios
organizacijos žinyno patvirtinimo skyriuje, ir
2. pagal šį patvirtinimą privaloma laikytis patvirtintos nepertraukiamąjį tinkamumą
skraidyti užtikrinančios organizacijos žinyne nustatytos tvarkos, ir
3. šis patvirtinimas galioja tol, kol patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti
užtikrinanti organizacija atitinka M dalies nuostatas.
4. Jei laikomasi pirmiau minėtų sąlygų, šis patvirtinimas galioja neribotą laiką, jeigu
anksčiau patvirtinimo nebuvo atsisakyta, jis nebuvo pakeistas, jo galiojimas nebuvo
sustabdytas arba jis nebuvo atšauktas.
Jeigu ši forma taip pat taikoma oro vežėjo pažymėjimo turėtojams, šio pažymėjimo
numeris naudojamas kaip nuoroda ir nustatomos šios papildomos sąlygos:
5. Šis patvirtinimas nesuteikia teisės eksploatuoti pirmiau išvardytų tipų orlaivius.
Leidimas eksploatuoti orlaivį – tai oro vežėjo pažymėjimas (AOC).
6. Šis patvirtinimas taikomas tik pagal M dalies A skyriaus G poskyrį patvirtintos
nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios įmonės žinyno patvirtinimo

13

skyriuje nurodytoms orlaivio registracijoms.
7. Šis patvirtinimas galioja tol, kol operatorius atitinka M dalies A skyriaus G
poskyrio nuostatas ir kol neatšaukiamas taikomos orlaivio techninės priežiūros
programos, minimalios įrangos sąrašo ir orlaivio žurnalo patvirtinimas.
8. Jei techninės priežiūros organizacija ir operatorius – ne ta pati organizacija, šis
patvirtinimas galioja, jeigu ta(-os) organizacija(-os) vykdo sutartimi nustatytus
įpareigojimus.
9. Nutraukus oro vežėjo pažymėjimo (AOC) galiojimą, sustabdžius šio pažymėjimo
galiojimą arba atšaukus jį, šis patvirtinimas iš karto netenka galios, nebent
kompetentinga institucija būtų aiškiai nurodžiusi kitaip.
10. Jeigu laikomasi pirmiau minėtų sąlygų, šis patvirtinimas tebegalioja, jeigu
anksčiau patvirtinimo nebuvo atsisakyta, jis nebuvo pakeistas, jo galiojimas nebuvo
sustabdytas arba jis nebuvo atšauktas.

Originalo išdavimo data:

Pasirašė:

Pakeitimo data:
Pakeitimo nr.:
Kompetentingos institucijos vardu

1 psl. iš
„*Valstybė, kuri nėra ES arba EASA narė, jei tinka/**Išbraukite, jei valstybė nėra ES
arba EASA narė“.
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Patvirtinimo sąrašas
Organizacijos pavadinimas: [KOMPANIJOS PAVADINIMAS]
Nuoroda:

Orlaivio tipas

Nuoroda į
patvirtintą
techninės priežiūros
programą
, pakeista
, pakeista

Tinkamumo
skraidyti patikrą
leista atlikti

Kokybės
užtikrinimo sistemą
įdiegusi(-ios)
organizacija(-os)

Taip
Ne

Šio patvirtinimo sąrašo galiojimo sritis yra tokia, kaip apibrėžta pagal M dalies A
skyriaus G poskyrį patvirtintos nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo
organizacijos žinyno patvirtinimo skyriuje.
Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyno numeris:
Originalo išdavimo data:

Pasirašė:

Pakeitimo data:
Pakeitimo Nr.:
Kompetentingos institucijos vardu
______”
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Komisijos reglamento 2042/2003 II priedas (145 dalis) iš dalies keičiamas taip:
1. Po žodžių „(145 dalis)“ įterpiamas turinys:
„Turinys:
145.1 Bendroji dalis ..................................................................................................................49
A SKYRIUS.............................................................................................................................49
145.A.10 Taikymo sritis ...........................................................................................................49
145.A.15 Paraiška .....................................................................................................................49
145.A.20 Patvirtinimo sąlygos..................................................................................................49
145.A.25 Patalpoms taikomi reikalavimai................................................................................49
145.A.30 Reikalavimai darbuotojams.......................................................................................50
145.A.35 Už išleidimą atsakingi darbuotojai ir B l bei B 2 kategorijos pagalbiniai
darbuotojai ..................................................................................................................52
145.A.40 Įranga, įrankiai ir medžiagos.....................................................................................53
145.A.42 Komponentų priėmimas............................................................................................53
145.A.45 Techninės priežiūros duomenys................................................................................54
145.A.47 Gamybos planavimas ................................................................................................55
145.A.50 Techninės priežiūros sertifikavimas..........................................................................55
145.A.55 Techninės priežiūros užrašai.....................................................................................55
145.A.60 Pranešimas apie ypatingus įvykius ...........................................................................56
145.A.65 Sauga ir kokybės politika, techninės priežiūros procedūros ir kokybės
užtikrinimo sistema.....................................................................................................56
145.A.70 Techninės priežiūros organizacijos žinynas..............................................................57
145.A.75 Organizacijos teisės...................................................................................................57
145.A.80 Organizacijos apribojimai .........................................................................................58
145.A.85 Organizacijos pakeitimai...........................................................................................58
145.A.90 Patvirtinimo galiojimo trukmė ..................................................................................58
145.A.95 Pažeidimai.................................................................................................................58
B SKYRIUS KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS DARBO TVARKA ......................58
145.B.01 Taikymo sritis............................................................................................................58
145.B.10 Kompetentinga institucija .........................................................................................58
145.B.15 Keliose valstybėse narėse įsisteigusios organizacijos...............................................59
145.B.17 Priimtinos priemonės atitikčiai nustatyti...................................................................59
145.B.20 Pradinis patvirtinimas................................................................................................59
145.B.25 Patvirtinimo suteikimas.............................................................................................59
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145.B.30 Patvirtinimo galiojimo pratęsimas ............................................................................59
145.B.35 Pakeitimai..................................................................................................................60
145.B.40 Techninės priežiūros organizacijos (TPO) žinyno pakeitimai ..................................60
145.B.45 Patvirtinimo atšaukimas, patvirtinimo galiojimo sustabdymas ir apribojimas .........60
145.B.50 Pažeidimai .................................................................................................................60
145.B.55 Užrašų tvarkymas......................................................................................................60
145.B.60 Išlygos .......................................................................................................................61
I priedėlis Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 1 formos naudojimas atliekant
techninę priežiūrą........................................................................................................62
II priedėlis Organizacijos patvirtinimo klasių ir kategorijų sistema.........................................67
III priedėlis EASA 3 forma.......................................................................................................71
IV priedėlis Sąlygos, kuriomis galima samdyti darbuotojus, kurie neįgijo 66 dalyje
minėtos ir 145.A.30 dalies j pastraipos 1 bei 2 punktų nuostatas atitinkančios
kvalifikacijos............................................................................................................. 73”
2. Dokumento anglų kalba 145 dalies A skyriaus 15 punkte žodis „variation“
keičiamas žodžiu „change“.
3. 145 dalies A skyriaus 35 punkto b papunktyje žodžiai „66 dalyje nustatytas”
keičiami žodžiais „kaip reikalaujama 66 dalyje“.
4. 145 dalies A skyriaus 35 punkto j papunkčio 4 dalies antroje pastraipoje po žodžių
„už išleidimą atsakingi darbuotojai” įrašomi žodžiai “ir B l bei B 2 kategorijos
pagalbiniai darbuotojai”.
5. 145 dalies A skyriaus 55 punkto c papunkčio 1 dalyje žodžiai „kad jų nesunaikintų
ugnis, vanduo arba kad jie nebūtų pavogti“ keičiami žodžiais „pavogti, sugadinti arba
pakeisti”.
6. 145 dalies A skyriaus 90 punkto a papunkčio 1 dalyje „145.B.40“ keičiama į
„145.B.50“.
7. Dokumento anglų kalba 145 dalies B skyriaus 40 punkto pavadinime žodis
„amendments“ keičiamas žodžiu „changes“.
8. Dokumento anglų kalba 145 dalies B skyriaus 40 punkto 1 dalyje žodis
„amendments“ keičiamas žodžiu „changes“.
9. Dokumento anglų kalba 145 dalies B skyriaus 40 punkto 2 dalyje žodis
„amendments“ keičiamas žodžiu „changes“.
10. I priedėlio „Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 1 formos naudojimas
atliekant techninę priežiūrą“ 2 dalies 1 langelyje po žodžių „institucijos pavadinimas
ir valstybės narės šalis, kuriai suteikus patvirtinimą buvo išduotas pažymėjimas“
įterpiami žodžiai „Kai kompetentinga institucija yra Agentūra, turi būti nurodyta
„EASA“.
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11. I priedėlio „Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 1 formos naudojimas
atliekant techninę priežiūrą“ 2 dalies 12 langelio 1 punkte „Atliktas kapitalinis
remontas“ žodis „eksploatavimo“ keičiamas žodžiu „(ap)tarnavimo“.
12. I priedėlis „Oficialus išleidimo pažymėjimas, EASA 1 forma“ pateikiamas
horizontalaus lapo formatu.
13. Dokumento anglų kalba I priedėlio „Oficialus išleidimo pažymėjimas, EASA 1
forma“ 14 stulpelio pirmoje įtraukoje po žodžių „approved design data and are“
įterpiamas artikelis „a“.
14. Dokumento anglų kalba I priedėlio „Oficialus išleidimo pažymėjimas, EASA 1
forma“ pastabos 1 dalyje žodis „must“ keičiamas žodžiu „shall“.
15. II priedėlio „Organizacijos patvirtinimo klasių ir kategorijų sistema“ 12 dalyje
pateiktos lentelės antro stulpelio šeštoje eilutėje „C 20“ keičiama į „C 22“.
16 II priedėlio „Organizacijos patvirtinimo klasių ir kategorijų sistema“ 12 dalyje
pateiktos 1 lentelės antro stulpelio pirmoje eilutėje išbraukiama „/“.
17. II priedėlio „Organizacijos patvirtinimo klasių ir kategorijų sistema“ 12 dalyje
pateiktos 1 lentelės antro stulpelio antroje eilutėje išbraukiama „/“.
18. II priedėlio „Organizacijos patvirtinimo klasių ir kategorijų sistema“ 12 dalyje
pateiktos 1 lentelės antro stulpelio keturioliktoje eilutėje žodžių junginyje „C 5:
elektros energijos tiekimas ” įrašoma „ir šviesos“.
19. II priedėlio „Organizacijos patvirtinimo klasių ir kategorijų sistema“ 12 dalyje
pateiktos 1 lentelės antro stulpelio aštuonioliktoje eilutėje išbraukiamas žodis
„orlaivio sklandmuo“.
20. II priedėlio „Organizacijos patvirtinimo klasių ir kategorijų sistema“ 12 dalyje
pateiktos 1 lentelės antro stulpelio keturioliktoje ir dvidešimt pirmoje eilutėse po
žodžių „C 12: hidraulinė” įrašomas žodis „sistema.“
21. II priedėlio „Organizacijos patvirtinimo klasių ir kategorijų sistema“ 12 dalyje
pateiktos 1 lentelės antro stulpelio dvidešimt antroje eilutėje įrašas „C 13:
instrumentai” pakeičiamas įrašu „C 13: Indikacinės / Registravimo sistemos“.
22. II priedėlio „Organizacijos patvirtinimo klasių ir kategorijų sistema“ 12 dalyje
pateiktos 1 lentelės antro stulpelio dvidešimt šeštoje eilutėje po žodžio „pneumatinė“
įrašomi žodžiai „ir vakuuminė“.
23. II priedėlio „Organizacijos patvirtinimo klasių ir kategorijų sistema“ 12 dalyje
pateiktos 1 lentelės antrame stulpelyje po dvidešimt devintos eilutės „C 20:
konstrukcijos dalys“ įrašoma ši eilutė: „C 21 Vandens balastas“.
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24. II priedėlio „Organizacijos patvirtinimo klasių ir kategorijų sistema“ 12 dalyje
pateiktos 1 lentelės antrame stulpelyje po dvidešimt devintos eilutės „C 20:
konstrukcijos dalys“ įrašoma ši eilutė: „C 22: Variklių (galios) didinimas“.
25. III priedėlyje „EASA 3 forma“ po žodžių „VALSTYBĖ NARĖ“ įrašoma „*“.
26. III priedėlyje „EASA 3 forma“ žodžiai „ Europos aviacijos saugos agentūros
(EASA) valstybė narė“ keičiami žodžiais „Europos Sąjungos valstybė narė**“.
27. III priedėlyje „EASA 3 forma“ 1 Sąlygų punkte žodžiai „patvirtinimo apimtis“
keičiami žodžiais „darbo apimtis“.
28. III priedėlyje „EASA 3 forma“ žodis …(nebūtina) po žodžių junginio „Sąrašo
įtraukimo į patvirtinimą data“ išbraukiamas.
29. III priedėlyje „EASA 3 forma“ po žodžių „Kompetentingos institucijos vardu“
įrašoma ši nauja pastraipa: „*Valstybė, kuri nėra ES arba EASA narė, jei
tinka/**Išbraukite, jei valstybė nėra ES arba EASA narė““.
30. III priedėlyje „EASA 3 forma“ po žodžių „EASA 3 forma“ įrašoma „145 dalis”.
31. III priedėlyje „EASA 3 forma“ po žodžio „numeris“ išbraukiama „M/S.001“.
32. III priedėlio „EASA 3 forma“ antro stulpelio vienuoliktoje eilutėje žodžiai „D 1:
Neardomasis tikrinimas” keičiami žodžiais “D 1: Neardomieji bandymai”.
33. III priedėlyje „EASA 3 forma“ antro stulpelio vienuoliktoje eilutėje žodžiai „Visi
tipai“ keičiami žodžiais „Nurodykite konkretų NB metodą“.
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Komisijos reglamento 2042/2003 III priedas (66 dalis) iš dalies keičiamas taip:
1. Po žodžių „(66 dalis)“ įterpiamas turinys:
„Turinys:
66.1

....................................................................................................................................74

A SKYRIUS.............................................................................................................................74
A poskyris ORLAIVIO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LICENCIJA – LĖKTUVAI IR
SRAIGTASPARNIAI.................................................................................................74
66.A.1 Taikymo sritis ...............................................................................................................74
66.A.10 Paraiška .......................................................................................................................74
66.A.15 Paraiškos pateikimo reikalavimai ...............................................................................74
66.A.20 Teisės ..........................................................................................................................74
66.A.25 Reikalaujamos pagrindinės žinios...............................................................................75
66.A.30 Reikalaujama patirtis...................................................................................................75
66.A.40 Orlaivio techninės priežiūros licencijos pratęsimas....................................................76
66.A.45 Tipo mokomosios užduotys ir kategorijos ..................................................................76
66.A.70 Perkvalifikavimo nuostatos.........................................................................................77
B poskyris ORLAIVIAI, IŠSKYRUS LĖKTUVUS IR SRAIGTASPARNIUS......................77
66.A.100 Bendrosios nuostatos ................................................................................................77
C poskyris KOMPONENTAI ...................................................................................................77
66.A.200 Bendrosios nuostatos ................................................................................................77
B SKYRIUS KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS DARBO TVARKA ......................78
A poskyris BENDROJI DALIS ................................................................................................78
66.B.05 Taikymo sritis..............................................................................................................78
66.B.10 Kompetentinga institucija ...........................................................................................78
66.B.15 Priimtina patvirtinimo tvarka ......................................................................................78
66.B.20 Įrašų saugojimas..........................................................................................................78
66.B.25 Abipusis keitimasis informacija .................................................................................78
66.B.30 Išlygos .........................................................................................................................79
B poskyris TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LICENCIJOS IŠDAVIMAS ...................................79
66.B.100 Techninės priežiūros licencijos išdavimo tvarka, kai ją išduoda
kompetentinga institucija............................................................................................79
66.B.105 Techninės priežiūros licencijos išdavimo tvarka, kai ją išduoda pagal 145
dalį patvirtinta techninės priežiūros organizacija .......................................................79
66.B.110 Techninės priežiūros licencijos pakeitimo, įtraukiant papildomą kategoriją
ar pakategorę, tvarka...................................................................................................79
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66.B.115 Techninės priežiūros licencijos pakeitimo, įtraukiant orlaivio tipą ar orlaivio
grupę, tvarka ...............................................................................................................79
66.B.120 Techninės priežiūros licencijos galiojimo atnaujinimo tvarka..................................80
C poskyris EGZAMINAI..........................................................................................................80
66.B.200 Kompetentingos institucijos rengiamas egzaminas...................................................80
D poskyris NACIONALINIŲ KVALIFIKACIJŲ PAKEITIMAS ..........................................80
66.B.300 Bendrosios nuostatos.................................................................................................80
66.B.305 Nacionalinių kvalifikacijų pakeitimo protokolas ......................................................81
66.B.310 Patvirtintų techninės priežiūros organizacijų pažymėjimų pripažinimo
protokolas ...................................................................................................................81
E poskyris PAPILDOMI EGZAMINŲ BALAI .......................................................................81
66.B.400 Bendrosios nuostatos.................................................................................................81
66.B.405 Protokolas dėl papildomų egzaminų balų .................................................................81
F poskyris TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LICENCIJOS ATŠAUKIMAS,
SUSTABDYMAS ARBA APRIBOJIMAS ...............................................................81
66.B.500 Techninės priežiūros licencijos atšaukimas, sustabdymas arba apribojimas ............81
I priedėlis Reikalaujamos pagrindinės žinios ...........................................................................82
II priedėlis Pagrindiniai egzaminų tvarkos reikalavimai ........................................................135
III priedėlis Orlaivio tipo mokymo kursas ir egzaminų tvarkos reikalavimai ........................138
IV priedėlis Būtina darbo patirtis norint išplėsti techninės priežiūros licenciją pagal 66
dalį ............................................................................................................................144
V priedėlis Paraiškos forma ir licencijos formos pavyzdys.................................................. 144”
2. Dokumento anglų kalba 66 dalies A skyriaus 10 punkte žodis „amendment“
keičiamas žodžiu „change“.
3. 66 dalies A skyriaus 40 punkto a papunktyje po žodžių „a) Orlaivio techninės
priežiūros licencija praėjus 5 metams nuo jos paskutinio išdavimo” išbraukiamas
žodis “arba pratęsimo”.
4. 66 dalies A skyriaus 45 punkto h papunktyje žodžiai „3 pastraipa“ keičiami
žodžiais „c) pastraipa“.
5. Dokumento anglų kalba 66 dalies B skyriaus 10 punkto a papunktyje žodis
„amendment“ keičiamas žodžiu „change“.
6. Dokumento anglų kalba 66 dalies B skyriaus 20 punkto a papunktyje žodis
„amendment“ keičiamas žodžiu „change“.
7. 66 dalies B skyriaus 100 punkto b papunktyje žodžiai „1 priedėlis“ keičiami
žodžiais „I priedėlis“.
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8. Dokumento anglų kalba 66 dalies B skyriaus 110 punkto pavadinime žodis
„amendment“ keičiamas žodžiu „change“.
9. Dokumento anglų kalba 66 dalies B skyriaus 110 punkto c papunktyje žodis
„amendment“ keičiamas žodžiu „change“.
10. Dokumento anglų kalba 66 dalies B skyriaus 110 punkto c papunktyje žodis
„variation“ keičiamas žodžiu „change“.
11. Dokumento anglų kalba 66 dalies B skyriaus 110 punkto d papunktyje žodis
„amendment“ keičiamas žodžiu „change“.
12. Dokumento anglų kalba 66 dalies B skyriaus 110 punkto d papunktyje žodis
„variation“ keičiamas žodžiu „change“.
13. Dokumento anglų kalba 66 dalies B skyriaus 115 punkto pavadinime žodis
„amendment“ keičiamas žodžiu „change“.
14. Dokumento anglų kalba 66 dalies B skyriaus 115 punkte žodis „amendment“
keičiamas žodžiu „change“.
15. Dokumento anglų kalba 66 dalies B skyriaus 120 punkto b papunktyje žodis
„variation“ keičiamas žodžiu „change“.
16. I priedėlyje „Reikalaujamos pagrindinės žinios“, 12 modulis. Sraigtasparnių
aerodinamika, konstrukcijos ir sistemos, 12.4 punkte po žodžių „Sankabos, laisvos
eigos mova ir sraigto stabdis” įrašomi žodžiai „Uodegos sraigto kardaninis velenas,
lanksčiosios movos, guoliai, vibracijos slopintuvai ir guolių pakabos“.
17. I priedėlyje „Reikalaujamos pagrindinės žinios“, 12 modulis. Sraigtasparnių
aerodinamika, konstrukcijos ir sistemos, 12.3 punkte po žodžių „Zondų ir drenų
šildymas“ įrašomi žodžiai „stiklo valytuvai“.
18. II priedėlio „Pagrindiniai egzaminų tvarkos reikalavimai” 1.7 punkte po žodžių
„1.7. 66 dalies modulių” išbraukiami žodžiai “ir submodulių”.
19. II priedėlio „Pagrindiniai egzaminų tvarkos reikalavimai” 2.3 punkte žodžiai „A–0
kategorija“ pakeičiami žodžiais „A–20 kategorija“.
20. II priedėlio „Pagrindiniai egzaminų tvarkos reikalavimai” 2.17 punkte žodžiai „A–
0 kategorija“ pakeičiami žodžiais „A–50 kategorija“.
21. II priedėlio „Pagrindiniai egzaminų tvarkos reikalavimai” 2.17 punkte žodžiai
„B1–0 kategorija“ pakeičiami žodžiais „B1–70 kategorija“.
22. II priedėlio „Pagrindiniai egzaminų tvarkos reikalavimai” 2.18 punkte žodžiai „A–
0 kategorija“ pakeičiami žodžiais „A–20 kategorija“.
23. B priedėlio „Paraiškos forma ir licencijos formos pavyzdys”, EASA 26 forma
keičiama taip:
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„
IV. Licencijos turėtojo vardas ir pavardė:

I.
EUROPOS SĄJUNGA*
VALSTYBĖ
ĮSTAIGOS PAVADINIMAS IR ŽENKLAS

IVa. Gimimo data ir vieta:
V. Turėtojo adresas:

II.
66 dalis

VI. Pilietybė:

ORLAIVIO TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS

VII. Turėtojo parašas:
VIII a. Institucija:

LICENCIJA
III.
Nr.

ŠIĄ LICENCIJĄ PRIPAŽĮSTA VISOS ES
VALSTYBĖS NARĖS IR EASA ASOCIJUOTOS NARĖS

EASA 26 FORMA

LICENCIJOS Nr.:

IX. 66 dalis KATEGORIJOS (PAKATEGORĖS)

VIII b. Sąlygos:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ši licencija turi būti pasirašyta jos turėtojo ir
pateikiama kartu su asmens dokumentu, kuriame
yra licencijos turėtojo nuotrauka.
Vien tik puslapyje „66 dalis KATEGORIJOS
(PAKATEGORĖS)“
nurodytos
bet
kurios
kategorijos (pakategorės) dar nesuteikia turėtojui
teisės išleisti orlaivį eksploatuoti.
Jeigu šioje licencijoje įrašytas orlaivio tipas, ji
atitinka ICAO 1 priedą.
Šios licencijos turėtojo teises nustato 66 dalis ir
galiojantys M bei 145 dalių reikalavimai.
Ši licencija galioja iki datos, nurodytos puslapyje
„APRIBOJIMAI“, jeigu ji prieš tai nebuvo atšaukta
arba sustabdyta.
Šioje licencijoje suteiktomis teisėmis galima
naudotis tik tada, kai jos turėtojas pateikia
dokumentą, įrodantį ne trumpesnę nei šešių
mėnesių
techninės
priežiūros
patirtį
per
pastaruosius dvejus metus pagal licencijoje
suteiktas teises arba atitinka reikalavimus,
keliamus šioms teisėms suteikti.

LICENCIJOS Nr.:

Galiojimo laikas:
A
Lėktuvai su turbininiais
varikliais
Lėktuvai su stūmokliniais
varikliais
Sraigtasparniai su turbininiais
varikliais
Sraigtasparniai su
stūmokliniais varikliais
Avionika

n/a

n/a

Orlaivis

n/a

n/a

B2

C

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
n/a

n/a

Rezervuota
X. Licenciją išdavusio pareigūno parašas ir data:
XI. Licenciją išdavusios institucijos antspaudas arba
spaudas:
LICENCIJOS Nr.:
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B1

XII. 66 dalis ORLAIVIO TIPO KATEGORIJOS
A/C Tipas arba grupė

Kategorija

XIII. 66 dalis APRIBOJIMAI

Antspaudas
ir data

Galioja iki:
LICENCIJOS Nr.:

LICENCIJOS Nr.:

- EASA 26 formos priedas
XIV. Nacionalinės teisės, nepatenkančios į 66 dalies
taikymo sritį pagal [nacionalinis teisės aktas] (galioja tik
[valstybė narė]

Specialiai paliktas tuščias

Antspaudas ir data

LICENCIJOS Nr.:

*Išbraukite, jei valstybė nėra ES narė.“
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Komisijos reglamento 2042/2003 IV priedas (147 dalis) iš dalies keičiamas taip:
1. Po žodžių „(147 dalis)“ įterpiamas turinys:
„Turinys:
147.1

..................................................................................................................................152

A SKYRIUS...........................................................................................................................152
A poskyris BENDROJI DALIS ..............................................................................................152
147.A.05 Taikymo sritis .........................................................................................................152
147.A.10 Bendrosios nuostatos ..............................................................................................152
147.A.15 Paraiška ...................................................................................................................152
B poskyris REIKALAVIMAI MOKYMO ORGANIZACIJAI .............................................152
147.A.100 Reikalavimai mokymo organizacijos įrangai........................................................152
147.A.105 Reikalavimai personalui........................................................................................153
147.A.110 Įrašai apie teorinės dalies ir praktinio rengimo dėstytojus bei
egzaminuotojus .........................................................................................................153
147.A.115 Mokymo priemonės ..............................................................................................153
147.A.120 Techninės priežiūros mokymo medžiaga..............................................................154
147.A.125 Įrašai......................................................................................................................154
147.A.130 Mokymo tvarka ir kokybės kontrolės sistema ......................................................154
147.A.135 Egzaminai..............................................................................................................154
147.A.140 Techninės priežiūros mokymo organizacijos žinynas ..........................................154
147.A.145 Techninės priežiūros mokymo organizacijos teisės..............................................155
147.A.150 Techninės priežiūros mokymo organizacijos pakeitimai......................................155
147.A.155 Patvirtinimo pažymėjimo galiojimo pratęsimas ...................................................155
147.A.160 Pažeidimai.............................................................................................................156
C poskyris PATVIRTINTAS PAGRINDINIS MOKYMO KURSAS...................................156
147.A.200 Patvirtintas pagrindinis mokymo kursas ...............................................................156
147.A.205 Pagrindinio kurso teorinės dalies egzaminas ........................................................156
147.A.210 Praktinių gebėjimų egzaminas ..............................................................................156
D poskyris ORLAIVIO TIPO MOKYMO KURSAS/MOKOMOSIOS UŽDUOTYS .........156
147.A.300 Orlaivio tipo mokymo kursas/mokomosios užduotys...........................................156
147.A.305 Orlaivio tipo mokymo kurso ar mokomųjų užduočių egzaminai .........................157
B SKYRIUS KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS DARBO TVARKA ....................157
A poskyris BENDROJI DALIS ..............................................................................................157
147.B.05 Taikymo sritis..........................................................................................................157
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147.B.10 Kompetentinga institucija .......................................................................................157
147.B.15 Priimtina patvirtinimo tvarka ..................................................................................157
147.B.20 Įrašų saugojimas......................................................................................................157
147.B.25 Išlygos .....................................................................................................................158
B poskyris PATVIRTINIMO SUTEIKIMAS ........................................................................158
147.B.100 Bendrosios nuostatos.............................................................................................158
147.B.105 Paraiška dėl patvirtinimo arba pakeitimo..............................................................158
147.B.110 Patvirtinimo suteikimo tvarka ...............................................................................158
147.B.115 Patvirtinimo pakeitimo tvarka...............................................................................158
147.B.120 Pratęsimo tvarka....................................................................................................158
147.B.125 Techninės priežiūros mokymo organizacijos patvirtinimo pažymėjimas .............159
147.B.130 Pažeidimai .............................................................................................................159
C poskyris TECHNINĖS PRIEŽIŪROS MOKYMO ORGANIZACIJOS
PATVIRTINIMO ATŠAUKIMAS, SUSTABDYMAS ARBA
APRIBOJIMAS ........................................................................................................159
147.B.200 Techninės priežiūros mokymo organizacijos patvirtinimo atšaukimas,
sustabdymas arba apribojimas ..................................................................................159
I priedėlis Pagrindinio mokymo kurso trukmė .......................................................................160
II priedėlis Patvirtinimo pažymėjimas ....................................................................................161
III priedėlis Mokymo kurso baigimo pažymėjimo pavyzdys ............................................... 163”
2. Dokumento anglų kalba 147 dalies A skyriaus 15 punkte žodis „amendment“
keičiamas žodžiu „change“.
3. 147 dalies A skyriaus 145 punkto e papunktyje išbraukiamas žodis „tik“.
4. 147 dalies B skyriaus 10 punktas papildomas d papunkčiu:
„d) Kvalifikacija ir mokymas
Visi su 145 dalyje nurodytais patvirtinimais susiję darbuotojai turi:
1. būti atitinkamai parengti ir įgiję visų reikiamų žinių, patirties ir išklausę su jiems
skiriamomis užduotimis susijusį mokymo kursą.
2. jeigu būtina, būti parengti/išklausę kvalifikacijos kėlimo kursą pagal 145 dalies
nuostatas, prireikus ir toje dalyje pateikiamus apibrėžimus bei standartą”.
5. Dokumento anglų kalba 147 dalies B skyriaus 100 punkto a papunktyje žodis
„variation“ keičiamas žodžiu „change“.
6. Dokumento anglų kalba 147 dalies B skyriaus 100 punkto c papunktyje žodis
„variation“ keičiamas žodžiu „change“.
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7. Dokumento anglų kalba 147 dalies B skyriaus 105 punkto žodis „variation“
keičiamas žodžiu „change“.
8. Dokumento anglų kalba 147 dalies B skyriaus 105 punkto pirmame sakinyje žodis
„variation“ keičiamas žodžiu „change“.
9. Dokumento anglų kalba 147 dalies B skyriaus 105 punkto 2 papunktyje žodis
„variation“ keičiamas žodžiu „change“.
10. Dokumento anglų kalba 147 dalies B skyriaus 105 punkto 3 papunktyje žodis
„variation“ keičiamas žodžiu „change“.
11. Dokumento anglų kalba 147 dalies B skyriaus 115 punkto pavadinime žodis
„variation“ keičiamas žodžiu „change“.
12. Dokumento anglų kalba 147 dalies B skyriuje žodis „variation“ keičiamas žodžiu
„change“.
13. II priedėlio „Patvirtinimo pažymėjimas, EASA 11 forma“ žodžiai „Europos
Sąjunga“ keičiami žodžiais „VALSTYBĖ NARĖ*“.
13. II priedėlio „Patvirtinimo pažymėjimas, EASA 11 forma“ žodžiai
„Kompetentinga institucija“ keičiami žodžiais „Europos Sąjungos valstybė narė**“.
14. II priedėlio „Patvirtinimo pažymėjimas, EASA 11 forma“ po žodžių „Valstybės
narės/EASA vardu” žodžiai „*Valstybė, kuri nėra ES arba EASA narė, kai
tinka/**Išbraukite, jei valstybė nėra ES arba EASA narė“._______________
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