
 
Pasiūlymas 

 
KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. …/… 

 
[...] 

 
iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1702/2003, nustatantį orlaivio 

tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo 
naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių 

organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles 
 

(Tekstas svarbus EEE) 
 

 
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA, 
 
atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 80 straipsnio 2 dalį,  
 
atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos 
agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir 
Direktyvą 2004/36/EB1, ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,  
 
kadangi: 
 
(1) Norint pagerinti sertifikavimo proceso Europoje sąnaudų efektyvumą, būtina keisti tam 

tikrus orlaivių ir susijusių gaminių, dalių ir prietaisų, taip pat projektavimo ir gamybinių 
organizacijų sertifikavimo reikalavimus ir procedūras, ypač užtikrinti nuoseklumą 
sertifikuojant pagalbines jėgaines ir teikiant patvirtinimus jų remonto darbams. 

(2) Dėl to atitinkamai turi būti iš dalies pakeistas 2003 m. rugsėjo 24 d. Komisijos 
reglamentas Nr. 1702/2003, nustatantis orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei 
susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų 
išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias 
taisykles2. 

 
(3) Šiame reglamente numatytos priemonės grindžiamos nuomone, kurią Europos aviacijos 

saugos agentūra3 pateikė pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 17 straipsnio 2 dalies 
b punktą ir 19 straipsnio 1 dalį. 

(4) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 
65 straipsnio 4 dalį įsteigto Europos aviacijos saugos agentūros Komiteto nuomonę, 

 
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 
 

1 straipsnis 

Reglamentas (EB) Nr. 1702/2003 iš dalies keičiamas taip: 

1. Priedas (21 dalis) iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą. 

 

 

 
                                                 
1   OL L 79, 2008 03 19, p. 1. 
2 OL L 243, 2003 09 27, p. 6 Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) 

Nr. 1057/2008 (OL L 283, 2008 10 28, p. 30). 
3 02/2009 nuomonė „Europos techninio standarto specifikaciją (ETSO) atitinkančio dirbinio remonto 

tvarkos ir projekto pakeitimai“. 

1 iš 4 psl. 



 
2 straipsnis 
Įsigaliojimas 

 
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.  

Priimta Briuselyje, 

Komisijos vardu  

2 iš 4 psl. 



PRIEDAS 

1. Komisijos reglamento (EB) 1702/2003 priedas (21 dalis) iš dalies keičiamas taip: 

(1) 21A.263 dalies c punkto 5 papunktis keičiamas taip: 

„5. patvirtinti gaminių arba pagalbinių jėgainių, kurių jis turi tipo 
pažymėjimą arba papildomą tipo pažymėjimą arba taikant 
Europos techninio standarto specifikaciją išduotą leidimą, esminio 
remonto projektą.“ 

(2) 21A.431 dalies d punktas keičiamas taip: 

„d) Europos techninio standarto specifikaciją (ETSO) atitinkančio dirbinio, 
kuris nėra pagalbinė jėgainė (APU), remontas laikomas Europos techninio 
standarto specifikaciją (ETSO) atitinkančio projekto pakeitimu ir turi būti 
atliekamas pagal 21A.611 dalį.“ 

(3) 21A.433 dalies a punkto 1 papunktis keičiamas taip: 

„1. įrodo, kad jis laikosi tipo sertifikavimo pagrindo ir aplinkos 
apsaugos reikalavimų, kurie kaip nuoroda buvo įtraukti į tipo 
pažymėjimą, papildomą tipo pažymėjimą arba dėl pagalbinės 
jėgainės (APU) taikant Europos standarto specifikaciją (ETSO) 
išduotą leidimą, jeigu būtina, arba paraiškos (remonto projekto 
patvirtinimui gauti) pateikimo dieną galiojančių reikalavimų bei tų 
sertifikavimo specifikacijų visų pakeitimų arba specialių sąlygų, 
kurias agentūra laiko privalomomis, siekiant, jog būtų nustatytas 
saugos lygis, kuris yra lygiavertis numatytajam tipo sertifikavimo 
pagrindu ir kuris kaip nuoroda buvo įtrauktas į tipo pažymėjimą 
arba papildomą tipo pažymėjimą arba pagalbinės jėgainės (APU) 
taikant Europos standarto specifikaciją (ETSO) išduotą leidimą;“ 

(4)  21A.433 dalies b punktas keičiamas taip: 

„b) Jeigu pareiškėjas neturi tipo pažymėjimo, papildomo tipo pažymėjimo 
arba dėl papildomos jėgainės taikant Europos standarto specifikaciją 
(ETSO) išduoto leidimo, jeigu būtina, pareiškėjas gali laikytis šios dalies a 
punkto reikalavimų naudodamasis savo ištekliais arba susitardamas su 
tipo pažymėjimo, papildomo tipo pažymėjimo arba dėl pagalbinės 
jėgainės taikant Europos standarto specifikaciją (ETSO) išduoto leidimo 
turėtoju, jeigu būtina.“ 

(5) 21A.437 dalis keičiama taip: 

„21A.437 Remonto projekto patvirtinimo išdavimas 

Jei buvo pateiktas pareiškimas ir buvo įrodyta, kad remonto projektas atitinka 
taikomas sertifikavimo specifikacijas ir 21A.433 dalies a punkto 1 papunktyje 
nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus, tą tvarką patvirtina:  

a) agentūra, arba 

b) taip pat turinti tipo pažymėjimą, papildomą tipo pažymėjimą arba dėl 
pagalbinės jėgainės taikant Europos techninio standarto specifikaciją 
(ETSO) išduotą leidimą pagal nustatytus reikalavimus patvirtinta 
organizacija, naudodama procedūrą, dėl kurios buvo susitarta su 
agentūra;   

c) jei tai tik neesminiai remontai – pagal nustatytus reikalavimus patvirtinta 
projektavimo organizacija, naudodama procedūrą, dėl kurios buvo 
susitarta su agentūra.“ 

3 iš 4 psl. 



4 iš 4 psl. 

(6) 21A.445 dalies b punktas keičiamas taip: 

„b) Jeigu žalą vertina ne šios dalies a punkte nurodyta agentūra ir ne tipo 
pažymėjimo, papildomo tipo pažymėjimo arba dėl pagalbinės jėgainės 
taikant Europos techninio standarto specifikaciją (ETSO) išduoto leidimo 
turėtojas, o kita organizacija, pastaroji įrodo, kad informacija, kuria 
grindžiamas vertinimas, buvo gauta naudojantis pačios vertinančiosios 
organizacijos ištekliais arba susitarus su tipo pažymėjimo, papildomo tipo 
pažymėjimo arba dėl pagalbinės jėgainės taikant Europos techninio 
standarto specifikaciją (ETSO) išduoto leidimo turėtoju arba gamintoju, 
jeigu būtina.“ 

(7) 21.451 dalies a punkto 1 (ii) papunktis keičiamas taip: 

„ii) privalomus atsižvelgiant į bendradarbiavimą su tipo pažymėjimo, 
papildomo tipo pažymėjimo ar dėl pagalbinės jėgainės taikant Europos 
techninio standarto specifikaciją (ETSO) išduoto leidimo turėtoju pagal 
21A.433 dalies b punktą, jeigu būtina.“ 

(8) 21A.451 dalies b punktas keičiamas taip: 

„b) Išskyrus tipo pažymėjimo arba pagalbinių jėgainių leidimo turėtojus, 
kuriems galioja 21A.44 dalis, neesminio remonto projekto patvirtinimo 
turėtojai: 

1. prisiima 21A.4, 21A.447 ir 21A.449 dalyse nustatytus 
įsipareigojimus; ir 

2. atlieka ženklinimą, įskaitant raides EPA („Europos dalies 
patvirtinimas“) pagal 21A.804 dalies a punktą.“ 

(9) 21A.604 dalies b punktas keičiamas taip: 

„b) šios 21 dalies D arba E poskyris projekto pakeitimams patvirtinti 
taikomas nukrypstant nuo 21A.611 dalies. Jeigu taikomas E poskyris, 
vietoje papildomo tipo pažymėjimo išduodamas atskiras taikant Europos 
techninio standarto specifikaciją (ETSO) išduodamas leidimas.“ 

(10) 21A.604 dalis papildoma c punktu: 

„c) Šios 21 dalies M poskyris taikomas remonto projektams patvirtinti.“ 


