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ATZINUMS Nr. 6/2005
EIROPAS AVIĀCIJAS DROŠĪBAS AĢENTŪRA
par grozījumiem Komisijas Regulā (EK) Nr. 2042/2003 par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču pastāvīgu lidotspēju un šo uzdevumu
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu, veicot redakcionālu
kļūdu un neatbilstību labojumus tās pielikumos
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I. Vispārīgā daļa
1. Šī atzinuma mērķis ir ierosināt Komisijai veikt grozījumus Komisijas Regulas
(EK) Nr. 2042/20031 I pielikumā (M-daļa), II pielikumā (145. daļa), III
pielikumā (66. daļa) un IV pielikumā (147. daļa). Šī lēmuma pieņemšanas
pamatojums ir aprakstīts turpmāk.
2. Šis atzinums tika pieņemts, ievērojot aģentūras valdes2 noteikto kārtību
saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1592/20023 14. panta noteikumiem.
II. Konsultācija
3. Atzinuma projekts par Komisijas regulu, ar ko groza Komisijas Regulu (EK)
Nr. 2042/2003, ir pieejams aģentūras tīmekļa vietnē (www.easa.eu.int) no
2004. gada 26. novembra.
4. Līdz 2005. gada 26. februārim, kas ir termiņa beigu datums, aģentūra saņēma
127 atsauksmes no valsts iestādēm vai privātiem uzņēmumiem.
5. Visas saņemtās atsauksmes tika apliecinātas un apkopotas dokumentā, kas
satur atbildes uz atsauksmēm (CRD), kas 2005. gada 10. maijā tika publicēts
aģentūras tīmekļa vietnē.
6. Aģentūra konstatēja, ka CRD uz NPA 9/2004 tika izlaistas dažas atsauksmes,
un nolēma publicēt “kļūdu labojumu” iepriekšminētajam CRD, lai apkopotu
visas atsauksmes, kuras saņemtas aģentūras tīmekļa vietnē 2005. gada
26. jūlijā. Šajā dokumentā CRD “kļūdu labojums” ir uzskaitītas visas personas
un/vai organizācijas, kas atsūtījušas aģentūras atsauksmes un atbildes.
III. Aģentūras atzinuma saturs
7. Pirmā ieviešanas gada laikā M, 145., 66. un 147. daļā tika atklātas vairākas
kļūdas un neatbilstības. Šajā atzinumā uzskaitīti priekšlikumi šo kļūdu,
neatbilstību vai nesaskaņu labošanai.
8. Aģentūra atzīst, ka Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 izmaiņas ar regulas
“grozījumu” projekta palīdzību nav ērtas lasīšanai, jo īpaši attiecībā uz EASA
veidlapu grozījumiem. Papildināta Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003
versija atrisinās šo problēmu un uzlabos tās lasīšanu.
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9. Lai atvieglotu pielikumu/daļu noteikumu meklēšanu, katra pielikuma/daļas
sākumā ir ievietots saturs. Saturs jāizmanto, ievērojot Komisijas Regulas (EK)
Nr. 2042/2003 oriģinālo lappušu numerāciju.
IV. Regulatīvas ietekmes izvērtēšana
10. Šī atzinuma mērķis ir labot Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 kļūdas un
neatbilstības. Pēc grozījumu veikšanas minētā regula būs daudz skaidrāka,
precīzāka un vieglāk saprotama. Ierosinātās redakcionālās izmaiņas
neietekmēs ekonomiskus, sociālus vai vides aspektus.

Ķelnē, 2005. gada 7. oktobrī
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