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EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST V LETALSTVU 
 

o Uredbi Komisije, ki spreminja Uredbo Komisije (ES) št. 1702/2003 o določitvi 
izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in 

naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in 
proizvodnih organizacij  
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I. Splošno 
 
1. Namen tega mnenja je predlagati Komisiji, da spremeni Prilogo (Del 21) 

Uredbe Komisije (ES) št. 1702/20031. Razlogi za to zakonodajno dejavnost so 
opredeljeni v nadaljevanju. 

 
2. Mnenje je bilo sprejeto po postopku, ki ga je določil upravni odbor Agencije2, 

v skladu z določbami iz člena 14 Uredbe (ES) št. 1592/20023. 
 

II. Posvetovanje 
 
3. Osnutek mnenja o Uredbi Komisije, ki spreminja Uredbo Komisije (ES) 

1702/2003, je bil objavljen na spletni strani Agencije dne 10. novembra 2004 
(obvestilo o predlagani spremembi NPA št. 12/2004). 

 
4. Do izteka roka, dne 10. februarja 2004, je Agencija prejela 29 pripomb od 9 

nacionalnih pristojnih organov, strokovnih organizacij in zasebnih podjetij. 
 

5. Vse prejete pripombe so bile upoštevane in vključene v dokument z odzivi na 
pripombe, ki je bil objavljen na spletni strani Agencije dne 26. aprila 2006. 
Nekatere pripombe so povzročile spremembe predlaganih sprememb in le-te 
so razvidne tudi v dokumentu z odzivi na pripombe. 

 
III. Vsebina mnenja Agencije 

 
6. Med začetnim posvetovanjem o osnutku Dela 21 in sprejemljivih postopkih 

usklajevanja ter navodilih za Del 21 ni bilo na razpolago dovolj časa in virov 
za preučitev vseh pripomb. Zato so bili odzivi na nekatere pripombe, za katere 
je bilo ugotovljeno, da niso tako nujni, preloženi na kasnejšo razpravo. Poleg 
tega je bilo med prvim letom izvajanja Dela 21 in njegovih sprejemljivih 
postopkov usklajevanja in navodil ugotovljeno, da besedilo vsebuje številne 
napake in nedoslednosti. To mnenje vsebuje predloge za rešitev vseh teh 
vprašanj. 

 
7. Kot to zahteva, inter alia, določba 21.B230(b) iz Dela 21, je Agencija z 

Odločbo št. 2005/05/R podrobno opredelila format referenčne številke za 
potrdila organizacij, ki jih izdajajo Agencija in nacionalne letalske oblasti. Ta 
politika mora biti upoštevana v zadevnih zahtevah, obrazcih in sprejemljivih 
postopkih usklajevanja. V tem mnenju so predložene potrebne spremembe 
Dela 21. 

 
8. Eden izmed predlogov prvotnega obvestila o predlagani spremembi je bil, da 

se naslov obrazca 15a Potrdilo o pregledu plovnosti spremeni tako, da se  
besedilo ''članica Evropske agencije za varnost v letalstvu'' nadomesti z 
besedilom ''država članica Evropske unije''. Čeprav v zvezi s tem predlogom ni 
bila podana nobena pripomba, se je Agencija odločila, da ta predlog umakne. 

                                                 
1 UL L 243, 27.09.2003, str. 6. 
2 Sklep upravnega odbora o postopku, ki ga Agencija uporablja za izdajo mnenj, certifikacijskih 
specifikacij in navodil. EASA MB/7/03 z dne 27.06.2003 (zakonodajni postopek). 
3 UL L 240, 07.09.2002, str. 1. 
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Prvotna utemeljitev za ta predlog je bila, da lahko sedanje besedilo ustvari 
zmedo. Vendar pa je Agencija ugotovila, da lahko novo besedilo prav tako 
ustvari zmedo, saj je treba upoštevati, da so se Evropski agenciji za varnost v 
letalstvu pridružile nekatere države, ki niso članice EU, ki pa prav tako 
uporabljajo ta isti obrazec. Poleg tega se isti stavek uporablja tudi v številnih 
drugih obrazcih EASA. Agencija je zato mnenja, da je sedanje besedilo 
sprejemljivo, dokler se v vse obrazce EASA ne uvede novo dosledno besedilo.  

 
 
 

 Köln, 7. november 2006 
 
 P. GOUDOU 
 Izvršni direktor 


