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MNENJE ŠT. 01/2009
EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST V LETALSTVU
z dne 24. avgusta 2009
o Uredbi Komisije o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 z dne
24. septembra 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

„Možnost odstopanja od plovnostne kode v primeru sprememb projekta“
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Splošno
1. Namen tega mnenja je predlagati Komisiji, naj spremeni Prilogo k Uredbi Komisije
(ES) št. 1702/2003 1 (v nadaljnjem besedilu: Del 21) ter zlasti točki 21A.17 in
21A.101, ki se nanašata na določitev osnove za certifikacijo za certifikate tipa in
spremembe certifikatov tipa.
2. Mnenje je bilo sprejeto po postopku, ki ga je določil upravni odbor Evropske
agencije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija) 2 , v skladu z
določbami člena 19 Uredbe (ES) št. 216/2008 3 (v nadaljnjem besedilu: osnovna
uredba).

II.

Posvetovanje
3. Obvestilo o predlagani spremembi (obvestilo NPA) 2008-09 4 , ki je vsebovalo
osnutek mnenja o Uredbi Komisije o spremembi Dela 21, je bilo na spletni strani
Agencije objavljeno 7. maja 2008.
4. Do zadnjega dne roka za predložitev pripomb, to je do 7. avgusta 2008, je Agencija
prejela 39 pripomb, ki jih je poslalo 12 nacionalnih organov, strokovnih organizacij
in zasebnih podjetij.
5. Vse prejete pripombe so bile potrjene in vključene v dokument o odzivih na
pripombe (dokument CRD), ki je bil 8. aprila 2009 objavljen na spletni strani
Agencije. Ta dokument vsebuje seznam vseh oseb in/ali organizacij, ki so poslale
pripombe, in odgovore Agencije.
6. Glavni namen obvestila NPA 2008-09 je bil spremeniti točko 21A.101 Dela 21 tako,
da bi se lahko pri določitvi osnove za certifikacijo za spremenjene proizvode
uporabljala enaka prožnost, kot je bilo ugotovljeno, da obstaja pri določitvi osnove
za certifikacijo za certifikate tipa. Sočasno je bilo predlagano novo besedilo za to
določbo o prožnosti v točki 21A.17 za certifikate tipa, s katerim se je poskušal
pojasniti njen namen. Vendar pa je Agencija po številnih negativnih pripombah
priznala, da iz predlaganega besedila ni razvidno, na katere primere se besedilo
nanaša, in da besedilo ne zmanjšuje obstoječih nejasnosti. Agencija se je zato
odločila, da bo ta predloga umaknila iz obvestila NPA in ohranila samo predlog v
zvezi s „prostovoljno odločitvijo glede upoštevanja“ v primeru sprememb projekta.
Odločitev Agencije je bila predstavljena v dokumentu CRD.
7. Do 8. junija 2009 so v zvezi z dokumentom CRD prispele tri pripombe treh
komentatorjev.
V eni od pripomb se je nanašala na neusklajenost med besedilom točke 21A.101(a)
in novo točko 21A.101(f). Agencija priznava, da je bila v besedilu točke 21A.101(f)
napaka. Toda namesto da bi besedilo uskladila s točko 21A.101(a), se je odločila
besedilo uskladiti s podobno določbo v točki 21A.17(d).
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III. Vsebina mnenja Agencije
8. S tem mnenjem se predlaga sprememba Dela 21, zlasti določb v zvezi z določitvijo
osnove za certifikacijo za certifikate tipa in spremembami certifikatov tipa. Vsebina
teh sprememb je pojasnjena v nadaljevanju.
9. Kadar se vloži vloga za certifikat tipa, osnovo za certifikacijo sestavljajo
certifikacijske specifikacije, ki veljajo na dan vložitve vloge, in morebitni posebni
pogoji. Če so certifikacijske specifikacije spremenjene po vložitvi vloge, toda pred
izdajo certifikata tipa, se lahko prosilec odloči, da bo upošteval spremenjene
specifikacije. To načelo bi se moralo uporabljati tudi za osnovo za certifikacijo za
spremenjene proizvode. Zato je v točko 21A.101 Dela 21 dodana možnost
„prostovoljne odločitve glede upoštevanja“.
IV.

Presoja učinkov predpisov
10. Možnost upoštevanja poznejših certifikacijskih specifikacij bo prosilcem za odobritev
sprememb proizvoda omogočila uporabo najnovejših varnostnih standardov. To
prispeva k večji varnosti. Ker je upoštevanje te določbe poljubno, ni negativnega
ekonomskega učinka.

V Kölnu, 24. avgusta 2009

P. GOUDOU
Izvršni direktor
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