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KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV  

Brusel XXX 
 

Návrh 

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. …/2009 

z […], 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 stanovujúce vykonávacie 
pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a 

prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a 
výrobných organizácií 

 

(Text s významom pre EHP) 
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Návrh 

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. …/2009 

z, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 stanovujúce vykonávacie 
pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a 

prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a 
výrobných organizácií 

 

(Text s významom pre EHP) 

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV  

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2, 
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 
2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre 
bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) 
č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES1, a najmä na jeho článok 5 ods. 5, 
keďže: 
 

(1) Na zachovanie jednotnej vysokej úrovne bezpečnosti letectva v Európe je potrebné 
zaviesť zmeny požiadaviek a postupov osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich 
výrobkov, častí a zariadení a projekčných a výrobných organizácií, a najmä obnoviť 
súlad ustanovení o stanovení predpisovej základne osvedčovania pre typové 
osvedčenia a zmeny typových osvedčení zavedením možnosti rozhodnúť sa vyhovieť 
neskorším normám, aj pokiaľ ide o zmeny. 

(2) Nariadenie (ES) č. 1702/2003 by sa preto podľa toho malo zmeniť a doplniť. 

(3) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú založené na stanovisku 2  vydanom 
Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) v súlade 
s článkom 17 ods. 2 písm. b) a 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008. 

(4) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru 
zriadeného podľa článku 65 nariadenia (ES) č. 216/2008. 

 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

Nariadenie (ES) č. 1702/2003 sa mení a dopĺňa takto: 

1. Príloha (časť 21) sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou tohto nariadenia.  

 
1  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1 
2 Stanovisko 01/2009 o „Možnosti odchýliť sa od predpisu letovej spôsobilosti v prípade projektových 

zmien”. 
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Článok 2 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť na dvadsiaty deň nasledujúci po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie. 
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch.  

V Bruseli  

Za Komisiu  
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PRÍLOHA  

1. Príloha (časť 21) nariadenia (ES) č. 1702/2003 sa mení a dopĺňa takto: 

(1) v bode 21A.17 sa odsek a) nahrádza takto: 

a) Predpisová základňa typového osvedčovania oznámená na účely 
vydania typového osvedčenia alebo obmedzeného typového 
osvedčenia pozostáva z: 
1.  príslušného predpisu letovej spôsobilosti stanoveného agentúrou, 

ktorý je účinný ku dňu predloženia žiadosti o takéto osvedčenie, 
pokiaľ: 
i) agentúra nestanoví inak; alebo 
ii) pokiaľ sa žiadateľ nerozhodne vyhovieť technickým 

podmienkam osvedčovania vyplývajúcim zo zmien a doplnení 
s neskorším nadobudnutím účinnosti, resp. sa to nevyžaduje 
podľa odsekov c) a d); 

2.  akejkoľvek osobitnej podmienky predpísanej v súlade s 21A.16B 
ods. a). 

(2) v bode 21A.17 sa odsek d) nahrádza takto: 

(d) Ak sa žiadateľ rozhodne vyhovieť technickým podmienkam 
osvedčovania vyplývajúcim zo zmeny a doplnenia predpisov letovej 
spôsobilosti, ktoré nadobudnú účinnosť po predložení žiadosti o typové 
osvedčenie, musí vyhovieť aj akýmkoľvek ďalším technickým 
podmienkam osvedčovania, ktoré sa podľa agentúry na ne priamo 
vzťahujú.  

(3) v bode 21A.101 sa odsek a) nahrádza takto: 

(a) Žiadateľ o zmenu typového osvedčenia preukáže, že zmenený výrobok 
zodpovedá predpisu letovej spôsobilosti, ktorý je uplatniteľný na 
zmenený výrobok a je účinný ku dňu podania žiadosti o zmenu, pokiaľ 
sa žiadateľ nerozhodne vyhovieť technickým podmienkam osvedčovania 
vyplývajúcim zo zmien a doplnení predpisov letovej spôsobilosti, ktoré 
nadobudnú účinnosť až po predložení žiadosti o zmenu typu, alebo 
pokiaľ sa to nevyžaduje podľa odsekov e) a f), a že zmenený výrobok 
zodpovedá príslušným požiadavkám na ochranu životného prostredia 
stanoveným v 21A.18. 

(4) v bode 21A.101 sa vkladá tento odsek f): 

(f) Ak sa žiadateľ rozhodne vyhovieť technickým podmienkam 
osvedčovania vyplývajúcim zo zmien a doplnení predpisov letovej 
spôsobilosti, ktoré nadobudnú účinnosť až po predložení žiadosti 
o zmenu typu, žiadateľ musí vyhovieť aj akýmkoľvek ďalším 
technickým podmienkam osvedčovania, ktoré sa podľa agentúry na ne 
priamo vzťahujú.  

 


