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Návrh 
 

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. ../.. 
 

ze dne […], 
 

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti 
letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a 

personálu zapojených do těchto úkolů 
 

(Text s významem pro EHP) 
 
 

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 
 
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 
 
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 
15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení 
Evropské agentury pro bezpečnost letectví1, (dále jen „základní nařízení“), a zejména na 
články 5 a 6 uvedeného nařízení, 
 
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování 
letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování 
organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (dále jen nařízení Komise (ES) 
č. 2042/2003)2, 
 
vzhledem k těmto důvodům: 
 
(1) Je třeba objasnit význam termínu „úředně uznaný standard / úředně uznaný 

normál / úředně uznaná (uznávaná) norma / úředně uznávaná úroveň“ při každém 
jeho užití v nařízení Komise (ES) č. 2042/2003. 

 
(2) Vnitrostátní orgány i průmyslová odvětví požadovaly definici pojmu „úředně 

uznaný standard / úředně uznaný normál / úředně uznaná (uznávaná) norma / 
úředně uznávaná úroveň“. 

 
(3) Opatření uvedená v tomto nařízení jsou založena na stanovisku agentury3 

v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. b) a čl. 14 odst. 1 základního nařízení. 
 

                                                 
1  Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1. 
2  Úř. věst. L 315, 28.11.2003, s. 1. Ve znění nařízení Komise (ES) č. 707/2006 ze dne 8. května 2006 (Úř. věst. L 122, 

9.5.2006, s. 17). 
3  Stanovisko 5/2005 viz: http://www.easa.eu.int/home/opinions_en.html  
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(4) Opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem4 výboru 
Evropské agentury pro bezpečnost letectví zřízeném na základě čl. 54 odst. 3 
základního nařízení. 

 
(5) Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem 

změněno, 
 
 
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 
 

Článek 1 
 

 
V ustanovení bodu M.A.301 odst. 2 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 se výraz 
„v souladu s uznanými standardy“ nahrazuje výrazem „v souladu s údaji specifikovanými 
v bodě M.A.304 a/nebo M.A.401“.  

 
Článek 2 

 
 
V ustanovení bodu 147.A.105 písm. f) přílohy IV nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 se 
výraz „jsou na úředně uznávané úrovni“ nahrazuje výrazem „jsou v souladu s kritérii 
zveřejněnými příslušným orgánem“.  

 
 

Článek 3 
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie. 
 
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 
 
 
 V Bruselu dne […]  
 
 
 
 
 
 
 Za Komisi 
 člen/členka Komise 
 

                                                 
4  [Bude vydáno]. 


