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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 381/2005
av 7. mars 2005

om endring av forordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighets- og
miljøsertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og
produksjonsorganisasjoner(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

opprinnelige hensikten, som er å tildele slike rettigheter
til godkjente produksjonsorganisasjoner for produkter.
Forordning (EF) nr. 1702/2003 bør derfor endres.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

3)

under henvisning til europaparlaments- og rådsfordning (EF)
nr. 1592/2002 av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart
og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå(1), særlig
artikkel 5 nr. 4 og artikkel 6 nr. 3, og

Tiltakene fastsatt i denne forordning er basert på uttalelse
fra Det europeiske flysikkerhetsbyrå(3) i samsvar med
artikkel 12 nr. 2 bokstav b) og artikkel 14 nr. 1 i
forordning (EF) nr. 1592/2002.

4)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 54 i forordning
(EF) nr. 1592/2002 —

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Forordning (EF) nr. 1592/2002 ble gjennomført
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003
av 24. september 2003 om fastsettelse av
gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og
miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter,
deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og
produksjonsorganisasjoner(2).
Den nåværende teksten i nr. 21A.163 bokstav c) i
vedlegget til forordning (EF) nr. 1702/2003, om godkjente
produksjonsorganisasjoners rett til å utstede et sertifikat
for frigivelse for bruk (EASA-skjema 1) for produkter,
åpner for ulike tolkninger og gjenspeiler ikke den

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I nr. 21A.163 bokstav c) i vedlegget til forordning (EF)
nr. 1702/2003, utgår ordene «i henhold til 21A.307».
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den
europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2005.
For Kommisjonen
Jacques BARROT
Visepresident
__________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 61 av 8.3.2005, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2005 av 30. september 2005
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 66 av 22.12.2005, s. 17.
(1) EFT L 240 av 7.9.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF)
nr. 1701/2003 (EUT L 243 av 27.9.2003, s. 5).
(2) EUT L 243 av 27.9.2003, s. 6.

(3)

Uttalelse nr. 1/2004 av 24.2.2004.

