
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 706/2006

z dnia 8 maja 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 w odniesieniu do okresu, w jakim państwa
członkowskie mogą wydawać zatwierdzenia o ograniczonym terminie ważności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspól-
nych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Euro-
pejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (1), w szczególności
jego art. 5 ust. 4 i 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 zostało wprowa-
dzone w życie rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1702/2003 z dnia 24 września 2003 r. ustanawiającym
zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrz-
nych i związanych z nimi wyrobów, części
i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony
środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektują-
cych i produkujących (2).

(2) Artykuł 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1702/2003
stanowi, że w drodze odstępstwa od części 21
pkt 21A.159 jego Załącznika państwa członkowskie
mogą wydawać zatwierdzenia o ograniczonym terminie
ważności do dnia 28 września 2005 r.

(3) Artykuł 5 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1702/2003 stanowi, iż Europejska Agencja Bezpieczeń-
stwa Lotniczego (dalej zwana „Agencją”) powinna
dokonać w określonym terminie oceny następstw prze-
pisów tego rozporządzenia na okres ważności zatwier-
dzeń, w celu wydania opinii dla Komisji zawierającej
ewentualne zmiany do tego rozporządzenia.

(4) Agencja przeprowadziła ocenę i doszła do wniosku, że
powinien zostać wyznaczony nowy termin, tak by

państwa członkowskie mogły dostosować przepisy
krajowe do systemu zatwierdzeń o ograniczonym
terminie ważności.

(5) Nie ma potrzeby utrzymania postanowienia dotyczącego
oceny dokonywanej przez Agencję. To postanowienie
zostaje skreślone.

(6) Rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 powinno zostać
odpowiednio zmienione.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
oparte na opinii wydanej przez Agencję zgodnie
z art. 12 ust. 2 lit. b) i art. 14 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 1592/2002.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie
art. 54 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1702/2003 wpro-
wadza się następujące zmiany:
a) w ust. 2 datę „28 września 2005 r.” zastępuje się datą

„28 września 2007 r.”;

b) ustęp 5 zostaje skreślony.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2006 r.

W imieniu Komisji
Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący
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