
Predlog 
 

UREDBA KOMISIJE (ES) št. …/…  
 

z dne […]  
 

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in 
letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se 

ukvarjajo s temi nalogami 
 

(Besedilo velja za EGP) 
 
 

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE – 
  
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
  
ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 
2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za 
varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in 
Direktive 2004/36/ES1 („osnovna uredba“), in zlasti člena 5 Uredbe, 
 

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni 
plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in 
osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami2, 
 
ob upoštevanju naslednjega: 
 
(1)  Zaradi nesreč in incidentov se je pokazala potreba po izboljšanju konstrukcije in stalne 

plovnosti sistemov medsebojnih povezav ožičenj velikih letal. 
 
(2) Treba je izboljšati osveščenost osebja, ki se ukvarja z dejavnostmi stalne plovnosti, 

glede tveganj, povezanih s sistemi medsebojnih povezav ožičenj velikih letal.  
 
(3)  Evropska agencija za varnost v letalstvu (Agencija) meni, da je treba spremembe 

Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 predlagati zato, da bi zagotovili, da je osebje, ki se 
ukvarja z dejavnostmi stalne plovnosti, ustrezno usposobljeno za tveganja, ki se 
nanašajo na sisteme medsebojnih povezav ožičenja velikih letal. 

 
(4)  Ukrepi, predvideni s to uredbo, temeljijo na mnenju, ki ga je izdala Agencija3 v skladu s 

členi 17(2)(b), 18(a) in 19(1) temeljne uredbe. 
 
(5)  Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem4 odbora Evropske agencije za 

varnost v letalstvu, ustanovljenega s členom 65(3) osnovne uredbe. 
 
(6)  Uredbo Komisije (ES) št. 2042/2003 je treba zato ustrezno spremeniti – 
 

                                                 
1 UL L 79, 19.3.2008, str. 1 
2 UL L 315, 28.11.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 376/2007 

(UL L 94, 4.4.2007, str. 18) 
3  Mnenje 04/2008 
4  (V pripravi) 

Stran 1 od 3 



SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 
Člen 1 

 
Uredba Komisije (ES) št. 2042/2003 se spremeni: 
 
1)  V členu 7 se doda naslednji odstavek 7: 
 

7. Z odstopanjem od odstavka 1 se določbe odstavka M.A.706(i) Priloge I začnejo 
uporabljati [18 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe o spremembi].  

 
Člen 2 

 
Uredba Komisije (ES) št. 2042/2003 se spremeni: 
 
1)  V členu 7 se doda naslednji odstavek 8: 
 

8. Z odstopanjem od odstavka 1 se določbe odstavka 7.7 Dodatka I Priloge III, kakor 
so bile spremenjene z Uredbo (ES) št. [navedite številko te uredbe o spremembi], 
začnejo uporabljati [18 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe o spremembi]. 

 
Člen 2 

 
Priloga I (Del M) k Uredbi Komisije (ES) 2042/2003 se spremeni: 
 
1)  V M.A.706 se doda naslednja točka (i): 
 

(i) Za vse velike zrakoplove ali za zrakoplove, ki se uporabljajo v komercialnem 
letalskem prevozu, mora organizacija ugotoviti in nadzorovati usposobljenost 
osebja, ki se ukvarja z vodenjem stalne plovnosti, pregledi plovnosti in/ali kontrolo 
kakovosti, v skladu s postopkom in standardom, dogovorjenim s pristojnim 
organom. 

 
Člen 3 

 
Priloga III (Del 66) k Uredbi Komisije (ES) 2042/2003 se spremeni: 
 
1) V Dodatku I „Zahteve glede osnovnega znanja“ se odstavek 7.7 modula 7 spremeni tako, 

da se glasi: 
 

  Raven  

 A B1 B2 

7.7 Sistem medsebojnih povezav ožičenja (EWIS) 1 3 3 

stalnost, izolacija in tehnike spajanja ter testiranje;    

uporaba stiskalnih klešč; ročno ali hidravlično upravljanje;    

testiranje prešanih spojev;    

odstranjevanje in nameščanje nožic konektorjev;    

koaksialni kabli: previdnostni ukrepi pri testiranju in nameščanju;    

prepoznavanje tipov žic, merila za pregledovanje in tolerance 
poškodb; 

   

tehnike za zaščito ožičenja: odkrivanje kablov in podpora za 
odkrivanje, objemke za kable, tehnike opremljanja z obojkami, 
vključno s termoskrčljivimi obojkami, oklepljenje. 

   

Standardi EWIS za napeljavo, nadzor, popravilo, vzdrževanje in 
čistost. 

   

Stran 2 od 3 



 
Člen 4 

Začetek veljavnosti 
 
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 
 
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.  

V Bruslju,  

Za Komisijo  
 

Član Komisije 

Stran 3 od 3 
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