
 
Pasiūlymas dėl 

 
KOMISIJOS REGLAMENTO (EB) Nr. 

 
[…] 

 
iš dalies keičiančio 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 agentūrą1 (toliau – „pagrindinis reglamentas“), 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 patvirtinimo,2 
 
 
kadangi: 
 
(1) Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 I priedo M.1 dalyje, II priedo 145.1 dalyje ir IV 

priedo 147.1 dalyje įtvirtintas pagrindinės komercinės veiklos vietos principas;  
 
(2) nacionalinės institucijos ir pramonės įmonės paprašė apibrėžti pagrindinės komercinės 

veiklos vietos sąvoką siekiant išvengti nesusipratimų, kai institucija tiksliai neapibrėžiama;  
 
(3) šiame reglamente numatytos priemonės remiasi Agentūros paskelbta nuomone(3), kaip 

numatyta pagrindinio reglamento 12 straipsnio 2 dalies b papunktyje ir 14 straipsnio 1 
dalyje; 

 
(4) šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagrindinio reglamento 54 straipsnio 3 

dalimi įsteigto Europos aviacijos saugos agentūros komiteto nuomonę(4); 
 
(5) todėl Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 turėtų būti iš dalies atitinkamai pakeistas; 
                                                            
1   2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos  reglamentas (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių 

civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą  (OL L 240, 2002 09 07, p.1). 
2  2003 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamentas (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 (OL L 315, 2003 11 28, p. 1). Reglamentas su pakeitimais, padarytais  2006 m. gegužės 8 d. 
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 707/2006 (OL L 122, 2006 05 09, p. 17) 

3  Nuomonė 5/2005 http://www.easa.eu.int/home/opinions_en.html 
4  [Turi būti paskelbta] 



 2 p. iš 3 

 
 
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 
 
 

1 straipsnis 
 

Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 I priedo M.1 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip: 
 
M.1 

a) Šioje dalyje kompetentinga institucija – tai: 
 1. registravimo valstybės paskirta institucija – atskiro orlaivio nepertraukiamojo 
tinkamumo skraidyti priežiūrai ir periodiškai atliekamos orlaivio tinkamumo skraidyti 
patikros pažymėjimui išduoti; 2. techninės priežiūros organizacijai prižiūrėti, kaip 
nustatyta M.A. dalies F poskyryje 
i) institucija, paskirta valstybės narės, kurioje yra tos organizacijos pagrindinė 
komercinės veiklos vieta; 
ii) Agentūra, jeigu organizacija yra įsisteigusi trečiojoje šalyje; 
 3. nepertraukiamą tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai prižiūrėti kaip 
nustatyta M.A. dalies G poskyryje 
i) institucija, paskirta valstybės narės, kurioje yra tos organizacijos pagrindinė 
komercinės veiklos vieta, 
jeigu patvirtinimas neįtrauktas į oro vežėjo pažymėjimą; 
ii) institucija, paskirta operatoriaus valstybės narės, jeigu patvirtinimas yra įtrauktas į oro 
vežėjo pažymėjimą; 
iii) Agentūra, jeigu organizacija yra įsisteigusi trečiojoje šalyje; 
 4. techninės priežiūros programoms patvirtinti 
i) registravimo valstybės narės paskirta institucija; 
ii) jei tai yra komercinis oro transporto vežimas ir jeigu operatoriaus valstybė narė ir 
registravimo valstybė – tai ne ta pati valstybė narė – pirmiau minėtų dviejų valstybių 
prieš patvirtinant techninės priežiūros programą sutarta institucija. 

b) Šiame reglamente kalbant apie I priede nurodytas organizacijas, pagrindinė komercinės 
veiklos vieta reiškia organizacijos buvimo vietą, kurioje dirba dauguma M.A.606 ir 
M.A.706 dalyse nurodytų vadovaujančių darbuotojų, kurie valdo, kontroliuoja arba 
koordinuoja jos techninę veiklą, kad organizacija atitiktų M dalyje nurodytus 
reikalavimus.    

 
 

2 straipsnis 
 

Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 II priedo 145.1 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip: 
 
145.1 Bendroji dalis 

Šioje dalyje kompetentinga institucija: 
1. jei tai yra organizacijos, kurių pagrindinė komercinės veiklos vieta yra valstybėje 
narėje – tos valstybės narės paskirta institucija, arba 
2. jei tai yra organizacijos, kurių pagrindinė komercinės veiklos vieta yra trečiojoje 
šalyje – Agentūra. 

(b). Šiame reglamente kalbant apie II priede nurodytas organizacijas, pagrindinė komercinės 
veiklos vieta reiškia organizacijos buvimo vietą, kurioje dirba dauguma 145.A.30 dalies a ir b 
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punktuose nurodytų vadovaujančių darbuotojų, kurie valdo, kontroliuoja arba koordinuoja jos 
techninę veiklą, kad organizacija atitiktų 145 dalyje nurodytus reikalavimus.    
 
 

3 straipsnis 
 

Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 IV priedo 147.1 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip: 
 
147.1 

Šioje dalyje kompetentinga institucija: 
1.  jei tai yra organizacijos, kurių pagrindinė komercinės veiklos vieta yra valstybėje 
narėje – tos valstybės narės paskirta institucija, arba;2. jei tai yra organizacijos, kurių 
pagrindinė komercinės veiklos vieta yra trečiojoje šalyje – Agentūra.Šiame reglamente 

kalbant apie IV priede nurodytas organizacijas, pagrindinė komercinės veiklos vieta reiškia 
organizacijos buvimo vietą, kurioje dirba dauguma 147.A.105 dalyje nurodytų vadovaujančių 
darbuotojų, kurie valdo, kontroliuoja arba koordinuoja jos techninę veiklą, kad organizacija 
atitiktų 147 dalyje nurodytus reikalavimus.    
 
 
 

4 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 
 
 
 


