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KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Bruselj, XXX 
 

Osnutek 

UREDBA KOMISIJE (ES) št. …/2009 

z dne […] 

o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje 
zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske 

ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij 

(Besedilo velja za EGP) 
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Osnutek 

UREDBA KOMISIJE (ES) št. …/… 

z dne […] 

o spremembi Uredbe (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje 
zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske 

ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij 

(Besedilo velja za EGP) 

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe, 
ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske 
agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) 
št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES1 ter zlasti člena 5(5) Uredbe, 
ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Da se ohrani enotna raven varnosti v letalstvu v Evropi, je treba uvesti spremembe 
zahtev in postopkov za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in 
naprav ter projektivnih in proizvodnih organizacij, zlasti da se ponovno doseže 
doslednost določb o določitvi osnove za certifikacijo za certifikate tipa in spremembah 
certifikatov tipa z uvedbo možnosti odločitve, da se poznejši standardi upoštevajo tudi 
za spremembe. 

(2) Uredbo (ES) št. 1702/2003 je zato treba ustrezno spremeniti. 

(3) Ukrepi, predvideni s to uredbo, temeljijo na mnenju2, ki ga je Evropska agencija za 
varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija) izdala v skladu s členom 17(2)(b) 
in členom 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008. 

(4) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s 
členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 – 

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 

Člen 1 

Uredba (ES) št. 1702/2003 se spremeni: 

1. Priloga (Del 21) se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi. 

 

 
1 UL L 79, 19.3.2008, str. 1. 
2 Mnenje 01/2009 „Možnost odstopanja od plovnostne kode v primeru sprememb projekta“. 
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Člen 2 

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.  
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 

V Bruslju, 

Za Komisijo 
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PRILOGA 

1. Priloga (Del 21) k Uredbi (ES) št. 1702/2003 se spremeni: 

(1) v točki 21A.17 se točka (a) nadomesti z naslednjim: 

(a) Osnovo za izdajo certifikata tipa, ki jo je treba objaviti za izdajo 
certifikata tipa ali certifikata tipa z omejitvami, sestavljajo: 
1. veljavna plovnostna koda, ki jo je določila Agencija in je veljavna na 

dan vložitve vloge za certifikat, razen če: 
(i) Agencija ne določi drugače, ali 
(ii) se prosilec ne odloči za izpolnjevanje certifikacijskih specifikacij 

pozneje veljavnih sprememb, ali to ni zahtevano v odstavkih (c) 
in (d); 

2. vsi posebni pogoji, predpisani v skladu z 21A.16B(a); 

(2) v točki 21A.17 se točka (d) nadomesti z naslednjim: 

(d) Če se prosilec odloči, da bo upošteval certifikacijsko specifikacijo 
spremembe plovnostne kode, ki začne veljati po predložitvi vloge za 
certifikat tipa, mora upoštevati tudi vse druge certifikacijske 
specifikacije, ki jih Agencija šteje za neposredno povezane; 

(3) v točki 21A.101 se točka (a) nadomesti z naslednjim: 

(a) Prosilec za spremembo certifikata tipa dokaže, da je spremenjeni 
proizvod v skladu s plovnostno kodo, ki se uporablja za spremenjeni 
proizvod in ki velja na dan vložitve vloge za spremembo, razen če se 
prosilec ne odloči za izpolnjevanje certifikacijskih specifikacij pozneje 
veljavnih sprememb ali to ni zahtevano v odstavkih (e) in (f), in z 
veljavnimi zahtevami glede varstva okolja, določenimi v 21A.18; 

(4) v točki 21A.101 se doda nova točka (f): 

(f) Če se prosilec odloči, da bo upošteval certifikacijsko specifikacijo 
spremembe plovnostne kode, ki velja po predložitvi vloge za spremembo 
tipa, mora upoštevati tudi vse druge certifikacijske specifikacije, ki jih 
Agencija šteje za neposredno povezane. 

 


