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Propunere pentru un 
 

REGULAMENT (CE) nr. …/.. AL COMISIEI 
 

din[…] 
 

de modificare a Regulamentului Comisiei (EC) nr. 2042/2003 privind menţinerea 
navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi 

autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu 
 

(Text cu relevanţă pentru SEE) 
 
 

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE, 
 
Având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, 
 
Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 15 iulie 2002 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi 
instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei1 (denumit în continuare 
„regulamentul de bază”), şi în special articolele 5 şi 6, 
 
Având în vedere Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2042/2003 din 20 noiembrie 2003 
privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor 
aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu 
(denumit în continuare Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2042/2003,2 
 
întrucât: 
 
(1) În vederea clarificării sensului expresiei „standard recunoscut oficial”, de fiecare 

dată când termenul este folosit în Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 al Comisiei. 
 
(2) Autorităţile naţionale, precum şi industria au solicitat definirea conceptului de 

„standard recunoscut oficial” 
 
(3) Măsurile puse la dispoziţie de prezentul regulament au la bază avizul emis de 

Agenţie3 în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) litera (b) şi articolul 14 
alineatul (1) din regulamentul de bază. 

 
(4) Măsurile furnizate de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul1 

Comitetului Agenţiei Europene pentru Siguranţa Aeriană stabilit de articolul 54 
alineatul (3) din regulamentul de bază. 

                                                 
1  JO L 240, 7.9.2002, p.1. 
2 JO L 315, 28.11.2003, p. 1. Regulamentul astfel cum a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 707/2006 
din 8 mai 2006 (JO L 122, 9.5.2006, p. 17) 
3 Avizul nr. 5/2005, a se vedea: http://www.easa.eu.int/home/opinions_en.html 
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(5) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 al Comisiei trebuie modificat 

corespunzător, 
 
 
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 
 

Articolul 1 
 

 
La punctul M.A.301 alineatul (2) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003, textul 
„cu standardele recunoscute oficial” se înlocuieşte cu “în conformitate cu datele 
menţionate la punctele M.A.304 şi/sau M.A.401”  

 
Articolul 2 

 
 
La punctul 147.A.105 litera (f) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003, textul 
„stabilesc ca un standard recunoscut oficial” se înlocuieşte cu “stabilesc în conformitate 
cu criteriile publicate de autoritatea competentă”.  

 
 

Articolul 3 
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. 
 
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate 
statele membre. 
 
 
 Adoptat la Bruxelles,  
 
 
 
 
 
 
 Pentru Comisie 
 Membru al Comisiei 
 

                                                                                                                                                  
1 [urmează a se emite] 


