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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № .../2009 НА КОМИСИЯТА 

от […] година 

за изменение на Регламент (EО) № 1702/2003 на Комисията за определяне на 
правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на 

околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и 
оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени 

организации 

(текст от значение за ЕИП) 

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, 

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 
80, параграф 2 от него, 
като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 
20 февруари 2008 година относно общи правила в областта на гражданското 
въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за 
отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 
2004/36/ЕО1, и по-специално член 5, параграф 5 от него, 
като има предвид, че: 

(1) За да поддържа високо и еднакво ниво на авиационната безопасност на 
гражданското въздухоплаване в Европа, е необходимо да се въведат промени в 
изискванията и процедурите за сертифициране на въздухоплавателни средства и 
свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за проектантски и 
производствени организации, и по-специално да се възстанови 
последователността в разпоредбите за установяването на основанието за 
сертифициране на типови сертификати и промени в типовите сертификати чрез 
въвеждане на възможността за избор на съобразяване с последващи стандарти и 
за промени. 

(2) Поради това е необходимо Регламент (EО) № 1702/2003 да бъде съответно 
изменен. 

(3) Мерките на настоящия регламент се основават на становището2, формулирано 
от Европейската агенция за авиационна безопасност (наричана по-нататък 
„Агенцията“) в съответствие с член 17, параграф 2, буква б) и член 19, параграф 
1 от Регламент (ЕО) № 216/2008. 

(4) Мерките в настоящия регламент са в съответствие със становището на 
Комитета, създаден на основание член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008.  

 
1 OВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1. 
2 Становище № 01/2009 „Възможност за отклонение от кода за летателна годност в случай на 

промени в проектирането“. 
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ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Регламент (EО) № 1702/2003 се изменя, както следва: 

1. Приложението (част 21) се изменя в съответствие с приложението към 
настоящия регламент. 

Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му 
в Официален вестник на Европейския съюз.  
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 
държави-членки. 

Съставено в Брюксел,  

За Комисията 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

1. Приложение (част 21) към Регламент (EО) № 1702/2003 се изменя, както 
следва: 

(1) в точка 21A.17, буква a) се заменя със следното: 

a) Основанието за типово сертифициране при издаване на типов 
сертификат или ограничен типов сертификат се състои от: 
1. Приложимия код за летателна годност, създаден от Агенцията, 

който е в действие към датата на заявлението за такъв 
сертификат, освен ако: 
i) е посочено друго от Агенцията; или 
ii) съответствие със сертификационни спецификации на по-

късно влизащи в сила изменения е избрано от заявителя или 
се изисква съгласно букви в) и г). 

2. Всяко специално условие, предписано в съответствие с 
21A.16Б(a). 

(2) в точка 21A.17, буква г) се заменя със следното: 

г) Ако заявителят избира да се съобрази със сертификационна 
спецификация на изменения на кодовете за летателна годност, 
които влизат в действие след подаването на заявлението за типов 
сертификат, заявителят отговаря също така на всяка друга 
сертификационна спецификация, която Агенцията счита за пряко 
свързана. 

(3) в точка 21A.101, буква a) се заменя със следното: 

a) Заявителят за промяна в типов сертификат демонстрира, че 
промененият продукт отговаря на кода за летателна годност, който 
е приложим за променения продукт и който действа към датата на 
заявлението за промяна, освен ако съответствие със 
сертификационни спецификации на по-късно влизащи в сила 
изменения е избрано от заявителя или се изисква съгласно букви д) 
и е), както и с приложимите изисквания за опазване на околната 
среда, установени в 21A.18.  

(4) в точка 21A.101 се добавя нова буква е), както следва: 

е) Ако заявителят избира да се съобрази със сертификационна 
спецификация на изменения на кодовете за летателна годност, 
които влизат в действие след подаването на заявлението за промяна 
на тип, заявителят отговаря също така на всяка друга 
сертификационна спецификация, която Агенцията счита за пряко 
свързана. 

 
 

 


