
Návrh 
 

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. …/...  
 

z […],  
 

ktorým sa mení sa dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 o zachovaní letovej 
spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní 

organizácií a personálu zapojených do týchto činností 
 

(Text s významom pre EHP) 
 
 

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, 
  
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, 
  
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 
2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre 
bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) 
č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES1 (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho 
článok 5, 
 
so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní 
letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií 
a personálu zapojených do týchto činností2, 
 
keďže: 
 
(1)  Nehody a incidenty ukazujú potrebu zlepšiť konštrukciu a zachovanie letovej 

spôsobilosti systémov prepojenia elektrickej inštalácie veľkých letúnov. 
 
(2) Je potrebné zvýšiť informovanosť personálu, zapojeného do činností na zachovanie 

letovej spôsobilosti, o rizikách spojených s prepojovacími systémami elektrickej 
inštalácie veľkých letúnov.  

 
(3)  Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) považuje za potrebné 

navrhnúť zmeny a doplnenia nariadenia Komisie (ES) č. 2042/2003 s cieľom zabezpečiť 
náležitý výcvik personálu, zapojeného do činností na zachovanie letovej spôsobilosti, v 
súvislosti s rizikami spojenými s prepojovacími systémami elektrickej inštalácie veľkých 
letúnov. 

 
(4)  Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú založené na stanovisku3, ktoré vydala 

agentúra v súlade s článkom 17 ods. 2 písm. b), článkom 18 ods. 1 a článkom 19 ods. 1 
základného nariadenia. 

 
(5)  Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom4 výboru Európskej 

agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorý bol zriadený podľa článku 65 ods. 3 základného 
nariadenia. 

 
(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom 

zmeniť a doplniť, 
 

 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1. 
2 Ú. v. EÚ L 315, 28.11.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 
č. 376/2007 (Ú. v. EÚ L 94, 4.4.2007, s. 18). 

3  Stanovisko č. 4/2008. 
4  (Zatiaľ nevydané.) 
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PRIJALA TOTO NARIADENIE: 
Článok 1 

 
Nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto: 
 
1)  Do článku 7 sa dopĺňa tento odsek 7: 
 

7. Odchylne od odseku 1 sa ustanovenia odseku M.A.706 písm. i) prílohy I uplatňujú 
od [18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. 

 
Článok 2 

 
Nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto: 
 
1)  Do článku 7 sa dopĺňa tento odsek 8: 
 

8. Odchylne od odseku 1 sa ustanovenia odseku 7.7 v doplnku I k prílohe III, zmenené 
a doplnené nariadením (ES) č. [citovať číslo tohto nariadenia], uplatňujú od [18 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. 

 
Článok 2 

 
Príloha I (časť M) k nariadeniu Komisie (ES) č. 2042/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto: 
 
1)  V časti M.A.706 sa dopĺňa písmeno i), ktoré znie: 
 

i) Organizácia zisťuje a kontroluje spôsobilosť personálu zapojeného do riadenia 
činností súvisiacich so zachovaním letovej spôsobilosti, kontroly letovej spôsobilosti 
a auditu kvality všetkých veľkých lietadiel alebo lietadiel používaných na obchodnú 
leteckú dopravu v súlade s postupom a v rozsahu, ktoré schválil príslušný orgán. 

Článok 3 
 

Príloha III (časť 66) k nariadeniu Komisie (ES) č. 2042/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto: 
 
1) V doplnku I „Požiadavky na základné znalosti“ sa v module 7 mení a dopĺňa odsek 7.7, 

ktorý znie takto: 
 

  Úroveň  

 A B1 B2 

7.7 Prepojovací systém elektrickej inštalácie (Electrical 
Wiring Interconnection system; EWIS) 

1 3 3 

Vodivosť, izolácia, a spôsoby spojovania a testovania;    

Použitie lemovacieho náradia: ručne a hydraulicky 
ovládaného; 

   

Testovanie lemovaných spojov;    

Odstránenie a osadenie spojovacieho kolíka;    

Koaxiálne káble: skúšobné a montážne opatrenia;    

Identifikácia druhu elektrických káblov, kritériá ich kontroly 
a prípustnosti poškodenia; 

   

Techniky ochrany elektrických káblov: ohybná izolačná 
trubica a uchytenie, káblové spojky, techniky ochranných 
objímok vrátane izolácie zmrašťujúcej sa vplyvom tepla, 
tienenie; 

   

Štandardy montáže, kontroly, opravy, údržby a čistoty    
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zariadení EWIS. 
 

Článok 4 
Nadobudnutie účinnosti 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie. 
 
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch.  

V Bruseli  

Za Komisiu  
 

člen Komisie 
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