Evropská agentura pro bezpečnost
letectví

24. srpna 2009

STANOVISKO Č. 01/2009
EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ
ze dne 24. srpna 2009
k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne
24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti
letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany
životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací

„Možnost odchýlit se od předpisu letové způsobilosti v případě konstrukčních změn“
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I.

24. srpna 2009

Obecná ustanovení
1. Účelem tohoto stanoviska je doporučit Komisi změnit přílohu nařízení Komise (ES) č.
1702/2003 1 (dále jen „část 21“) a zejména body 21A.17 a 21A.101 týkající se
stanovení certifikační předpisové základny pro typová osvědčení a změny typových
osvědčení.
2. Toto stanovisko bylo přijato na základě postupu stanoveného správní radou
Evropské agentury pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) 2 v souladu
s ustanovením článku 19 nařízení (ES) č. 216/2008 3 (dále jen „základní nařízení“).

II.

Konzultace
3. Oznámení o navrhované změně (NPA) 2008-09 4 , jež obsahovalo návrh stanoviska
k nařízení Komise, kterým se mění část 21, bylo zveřejněno na internetových
stránkách agentury dne 7. května 2008.
4. Do data uzávěrky, dne 7. srpna 2008, obdržela agentura 39 připomínek od 12
vnitrostátních orgánů, profesních organizací a soukromých společností.
5. Všechny obdržené připomínky byly vzaty na vědomí a byly začleněny do Dokumentu
komentářů a odpovědí (Comment Response Document, CRD), který byl zveřejněn
na internetových stránkách agentury dne 8. dubna 2009. Tento dokument
komentářů a odpovědí obsahuje seznam všech osob a organizací, jež připomínky
předložily, a odpovědi agentury.
6. Hlavním záměrem oznámení NPA 2008-09 bylo změnit bod 21A.101 části 21 tak,
aby při stanovení certifikační předpisové základny pro změněné výrobky mohla být
použita stejná pružnost, jaká podle všeho existuje v rámci stanovení certifikační
předpisové základny pro typová osvědčení. Současně bylo navrženo nové znění pro
toto ustanovení pružnosti v bodu 21A.17 pro typová osvědčení ve snaze o upřesnění
jeho záměru. Na základě mnoha negativních připomínek však agentura uznala, že
navrhované znění neobjasňuje, pro jaké případy je určeno, a že nesníží současnou
nejednoznačnost. Proto se agentura rozhodla odstranit tyto dva návrhy z oznámení
NPA a zachovat pouze návrh týkající se „volby vyhovět“ v případě konstrukčních
změn. Toto rozhodnutí se odrazilo v dokumentu CRD.
7. Ke dni 8. června 2009 obdržela agentura tři reakce na dokument CRD od tří
přispěvatelů.
Jedna z reakcí upozornila na rozpor mezi zněním bodu 21A.101(a) a novým bodem
21A.101(f). Agentura uznává, že znění bodu 21A.101(f) obsahovalo chybu. Namísto
uvedení znění tohoto bodu do souladu s bodem 21A.101(a) se však rozhodla uvést jeho znění
do souladu s podobným ustanovením v bodu 21A.17(d).
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Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro
certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci
ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 243,
27.9.2003, s. 6).
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Rozhodnutí správní rady o postupu agentury při vydávání stanovisek, certifikačních specifikací a pokynů
(„Postup při tvorbě pravidel“). EASA MB 08-2007, 13. 6. 2007.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných
pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se
ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Úř. věst L 79,
19.3.2008, s. 1).

4

Viz Archiv tvorby předpisů na adrese http://www.easa.europa.eu/ws_prod/r/r_archives.php.
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III. Obsah stanoviska agentury
8. Toto stanovisko navrhuje změnit část 21, zejména ustanovení týkající se stanovení
certifikační předpisové základny pro typová osvědčení a změny typových osvědčení.
Obsah těchto změn je vysvětlen níže.
9. Při podání žádosti o typové osvědčení tvoří certifikační předpisovou základnu
certifikační specifikace, které jsou použitelné k datu žádosti, a možné zvláštní
podmínky. Jestliže jsou certifikační specifikace změněny po podání žádosti, ale před
vydáním typového osvědčení, může si žadatel zvolit možnost vyhovět změněným
specifikacím. Tato zásada by měla být také použitelná pro certifikační předpisovou
základnu pro změněné výrobky. Proto je do bodu 21A.101 části 21 přidána možnost
„volby vyhovět“.
IV.

Posouzení dopadu právních předpisů
10. Možnost vyhovět pozdějším certifikačním specifikacím dovolí žadatelům o schválení
změn výrobku použít nejaktuálnější bezpečnostní normy. To je přínosné pro
bezpečnost. Vzhledem k tomu, že využití tohoto ustanovení je nepovinné, nedochází
k žádnému negativnímu hospodářskému dopadu.

V Kolíně nad Rýnem dne 24. srpna 2009

P. GOUDOU
výkonný ředitel
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