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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2017/334 

frá 27. febrúar 2017 

um leiðréttingu á búlgörsku, hollensku, eistnesku og þýsku útgáfunni af reglugerð (ESB) nr. 1321/2014 um 

áframhaldandi lofthæfi loftfara og annarra framleiðsluvara, hluta og búnaðar til flugs og um samþykki fyrir 

fyrirtækjum og starfsfólki á þessu sviði (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 216/2008 frá 20. febrúar 2008 um sameiginlegar reglur um 

almenningsflug og um stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu og niðurfellingu tilskipunar ráðsins 91/670/EBE, reglugerðar (EB) 

nr. 1592/2002 og tilskipunar 2004/36/EB (1), einkum 5. mgr. 5. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Mistök hafa uppgötvast í hollensku útgáfu reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1321/2014 (2), eins og henni 

var breytt með reglugerð (ESB) 2015/1088 (3), nánar tiltekið í 3. lið c-liðar í lið 145.A.55 í II. viðauka (145. hluta), að 

því er varðar þann fjölda ára sem varðveitt viðhaldsgögn, sem á að senda, taka til. Því er nauðsynlegt að leiðrétta 

hollensku útgáfuna. Þetta hefur ekki áhrif á aðrar tungumálaútgáfur. 

2) Fyrir mistök var hugtakinu „faglegir ábyrgðarmenn“ sleppt í búlgörsku, eistnesku og þýsku útgáfunni af reglugerð 

(ESB) nr. 1321/2014, eins og henni var breytt með reglugerð (ESB) 2015/1088, nánar tiltekið í 6. lið a-liðar í lið 

145.A.70 í II. viðauka (145. hluta). Því er nauðsynlegt að leiðrétta búlgörsku, eistnesku og þýsku útgáfuna. Þetta hefur 

ekki áhrif á aðrar tungumálaútgáfur. 

3) Því ætti að leiðrétta reglugerð (ESB) nr. 1321/2014 til samræmis við það. 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót með  

1. mgr. 65. gr. reglugerðar (EB) nr. 216/2008. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

(Á aðeins við um búlgörsku, hollensku, eistnesku og þýsku útgáfuna.) 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.  

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 50, 28.2.2017, bls. 13. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 66/2018 frá  

23. mars 2018 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 79, 19.3.2008, bls. 1. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1321/2014 frá 26. nóvember 2014 um áframhaldandi lofthæfi loftfara og annarra 

framleiðsluvara, hluta og búnaðar til flugs og um samþykki fyrir fyrirtækjum og starfsfólki á þessu sviði (Stjtíð. ESB L 362, 17.12.2014, 

bls. 1). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1088 frá 3. júlí 2015 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1321/2014 að því er varðar 

tilslakanir á verklagsreglum um viðhald loftfara í almannaflugi (Stjtíð. ESB L 176, 7.7.2015, bls. 4). 

2018/EES/25/28 



19.4.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 25/305 

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 27. febrúar 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 __________  


