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Udkast til 

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. …/.. 

af  

om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om 
gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og 
hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og 

produktionsorganisationer  

(EØS-relevant tekst) 

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, 
stk. 2, 
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles 
regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om 
ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 
2004/36/EF1, navnlig artikel 5, stk. 5, og 
ud fra følgende betragtninger: 

(1) For at bevare en høj grad af ensartet luftfartssikkerhed i Europa er det nødvendigt at 
indføre ændringer i kravene til og procedurerne for certificering af luftfartøjer og 
hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og 
produktionsorganisationer, navnlig at genoprette konsistens i bestemmelserne om 
oprettelse af typecertificeringsgrundlaget for typecertifikater og ændringer af 
typecertifikater ved at indføre muligheden for at vælge at overholde senere standarder 
for ændringer. 

(2) Forordning (EF) nr. 1702/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. 

(3) Foranstaltningerne i denne forordning bygger på den udtalelse2, som Det Europæiske 
Luftfartssikkerhedsagentur (herefter “agenturet”) har afgivet i overensstemmelse med 
artikel 17, stk. 2, litra b), og artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008. 

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra 
Udvalget for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, der er nedsat i henhold til 
artikel 65, i forordning (EF) nr. 216/2008.  

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: 

Artikel 1 

I Kommissionens forordning (EF) 1702/2003 foretages følgende ændringer: 

1. Bilag (del-21) ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning. 
 

1 EUT L 79 af 19.3.2008, s.1 
2 Udtalelse 01/2009 om “Mulighed for at afvige fra luftdygtighedsbestemmelserne ved 

konstruktionsændringer”. 
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Artikel 2 

Denne forordning træder i kraft på den tyvende dag efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende.  
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

Udfærdiget i Bruxelles, den  

På Kommissionens vegne 
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BILAG  

1. Bilaget (del-21) til forordning (EF) nr. 1702/2003 affattes således: 

(1) Punkt 21A.17, litra a), erstattes af følgende: 

a) Typecertificeringsgrundlaget, der skal meddeles ved udstedelse af et 
typecertifikat eller et begrænset typecertifikat, skal bestå af: 
1. De gældende luftdygtighedsbestemmelser, der er fastlagt af 

agenturet, der er gældende på ansøgningsdatoen for certifikatet, 
medmindre: 
i) andet er angivet af agenturet, eller 
ii) der af ansøgeren vælges eller af agenturet kræves overholdelse af 

certificeringsspecifikationer i senere gældende ændringer i 
henhold til underpunkt c) og d). 

2. Eventuelle særlige betingelser, som er fastsat i overensstemmelse 
med 21A.16B, litra a). 

(2) Punkt 21A.17, litra d), erstattes af følgende: 

d) Såfremt en ansøger vælger at overholde en certificeringsspecifikation i 
en ændring i luftdygtighedsbestemmelserne, som er i kraft efter 
indgivelsen af ansøgningen om et typecertifikat, skal denne ansøger 
ligeledes overholde enhver anden certificeringsspecifikation, som 
agenturet finder har direkte tilknytning hertil. 

(3) Punkt 21A.101, litra a), erstattes af følgende: 

a) En ansøger om ændring af et typecertifikat skal påvise, at det ændrede 
produkt overholder luftdygtighedsbestemmelserne, som finder 
anvendelse på det ændrede materiel, og som er gældende på datoen for 
indgivelsen af ansøgningen om ændringen, medmindre der af ansøgeren 
vælges eller af agenturet kræves overholdelse af 
certificeringsspecifikationer i senere gældende ændringer i henhold til 
underpunkt a) og f), og overholder de gældende miljøbeskyttelseskrav, 
som er fastsat i 21A.18.  

(4) I punkt 21A.101 tilføjes følgende nye litra f): 

f) Såfremt en ansøger vælger at overholde en certificeringsspecifikation i 
en ændring i luftdygtighedsbestemmelserne, som er i kraft efter 
indgivelsen af ansøgningen om ændring til et typecertifikat, skal denne 
ansøger ligeledes overholde enhver certificeringsspecifikation, som 
agenturet finder har direkte tilknytning hertil. 

 


