
Förslag till 
 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) NR …/… 
 

av den […] 
 

om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003 av 
den 24 september 2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för 

luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och 
utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer 

 
(Text av betydelse för EES) 

 
 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT FÖLJANDE FÖRORDNING 
 
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt 
artikel 80.2, 
 
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av 
den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila 
luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande 
av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1), 
särskilt artikel 5.5 i denna, och 
 
av följande skäl: 
 
(1) För att certifieringsprocessen i EU ska bli kostnadseffektivare är det nödvändigt att 

förändra krav och förfaranden för certifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, 
delar och utrustning samt av konstruktions- och tillverkningsorganisationer, framför allt 
för att återställa ett konsekvent förfarande för certifiering av hjälpkraftaggregat och för 
att godkänna reparationer på sådana enheter. 

(2) Kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003 av den 24 september 2003 om 
fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av 
luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av 
konstruktions- och tillverkningsorganisationer (2) bör följaktligen ändras i enlighet 
därmed. 

(3) Åtgärderna som anges i denna förordning bygger på yttrandet från Europeiska byrån 
för luftfartssäkerhet(3) enligt artiklarna 17.2 b och 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008. 

(4) Åtgärderna i denna förordning överensstämmer med yttrandet från den kommitté för 
Europeiska byrån för luftfartssäkerhet som inrättats enligt artikel 65.4 i 
förordning (EG) nr 216/2008. 

 
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE: 
 

Artikel 1 

Förordning (EG) nr 1702/2003 ska ändras på följande sätt: 

1. Bilagan (Del-21) ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning. 

                                                 
(1) EUT L 79, 19.3.2008, s. 1. 
(2) EUT L 243, 27.9.2003, s. 6. Förordningen ändrades senast genom förordning (EG) 

nr 1057/2008 (EUT L 283, 28.9.2008, s. 30). 
(3) Yttrande 02/2009: ”Reparationer och konstruktionsändringar till European Technical Standard Order 

(ETSO)”. 
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Artikel 2 

Ikraftträdande 
 
Denna förordning ska träda i kraft dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning. 
 
 
Förordningen ska till alla delar vara bindande och direkt tillämplig i varje medlemsstat.  

Utfärdad i Bryssel den […] 

På kommissionens vägnar  
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BILAGA 

1. Bilagan (Del-21) till kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003 ska ändras på 
följande sätt: 

1) I 21A.263 c ska punkt 5 ersättas med följande: 

5. att godkänna konstruktion av större reparationer av produkter 
eller hjälpkraftaggregat för vilka de innehar typcertifikatet eller 
det kompletterande typcertifikatet eller ETSO-behörigheten. 

2) I 21A.431 ska punkt d ersättas med följande: 

d) En reparation av en ETSO-artikel som inte är ett hjälpkraftaggregat 
(APU) ska behandlas som en ändring av ETSO-konstruktion och ska 
behandlas i överensstämmelse med 21A.611. 

3) I 21A.433 a ska punkt 1 ersättas med följande: 

1. påvisa uppfyllande av den typcertifieringsgrund och av de 
miljöskyddskrav som genom hänvisning ingår i typcertifikatet eller 
det kompletterande typcertifikatet eller APU ETSO-tillståndet, när 
detta är tillämpligt, eller av den typcertifieringsgrund och de 
miljöskyddskrav som är i kraft vid tidpunkten för ansökan (för 
godkännande av underlag för reparation), samt av varje ändring 
av dessa certifieringsspecifikationer eller specialvillkor som byrån 
anser vara nödvändig för att upprätta en säkerhetsnivå som är 
likvärdig med den som upprättats genom den 
typcertifieringsgrund som genom hänvisning ingår i 
typcertifikatet, det kompletterande typcertifikatet eller APU 
ETSO-tillståndet, 

4)  I 21A.433 ska punkt b ersättas med följande: 

b) När sökanden inte är innehavare av typcertifikatet, det kompletterande 
typcertifikatet eller APU ETSO-tillståndet, enligt vad som är tillämpligt, 
kan den sökande uppfylla kraven i punkt a genom användning av sina 
egna resurser eller genom en överenskommelse med innehavaren av 
typcertifikatet, det kompletterande typcertifikatet och APU 
ETSO-tillståndet enligt vad som är tillämpligt. 

5) Punkt 21A.437 ska ersättas med följande: 

21A.437 Utfärdande av godkännande av reparation 

När det har försäkrats och visats att reparationen uppfyller de tillämpliga 
certifieringsspecifikationerna och miljöskyddskraven i 21A.433 a.1, ska den 
godkännas 

a) av byrån eller 

b) av en lämpligt godkänd organisation som också är innehavare av 
typcertifikatet, det kompletterande typcertifikatet eller APU 
ETSO-tillståndet, enligt ett förfarande som överenskommits med byrån, 
eller 

c) endast för mindre reparationer, av en lämpligt godkänd 
konstruktionsorganisation enligt ett förfarande som avtalats med byrån. 
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6) I 21A.445 ska punkt b ersättas med följande: 

b) När den organisation som utvärderar skadan enligt punkt a varken är 
byrån eller innehavaren av typcertifikatet, det kompletterande 
typcertifikatet eller APU ETSO-tillståndet, ska denna organisation 
bestyrka att den information på vilken utvärderingen grundas är 
tillräcklig antingen från dess organisations egna resurser eller genom en 
uppgörelse med innehavaren av typcertifikatet, det kompletterande 
typcertifikatet eller APU ETSO-tillståndet, eller tillverkaren, enligt vad 
som är tillämpligt. 

7) I 21A.451 a ska punkt 1.ii ersättas med följande: 

ii) underförstått ingår i samarbetet med innehavaren av typcertifikatet, det 
kompletterande typcertifikatet och APU ETSO-tillståndet, enligt 
21A.433 b, enligt vad som är lämpligt, 

8) I 21A.451 ska punkt b ersättas med följande: 

b) Förutom innehavare av typcertifikat eller APU-tillstånd för vilka 21A.44 är 
tillämplig, ska innehavare av godkännande av underlag för mindre 
reparation 

1. ta på sig de förpliktelser som fastlagts i 21A.4, 21A.447 och 
21A.449, och 

2. ange märkningen, inklusive EPA-bokstäver, i överensstämmelse 
med 21A.804 a. 

9) I 21A.604 ska punkt b ersättas med följande: 

b) är kapitel D eller kapitel E i denna del-21 tillämpliga för godkännande av 
konstruktionsändringar genom undantag från 21A.611. När kapitel E 
används, skall ett särskilt ETSO-tillstånd utfärdas istället för ett 
kompletterande typcertifikat. 

10) I 21A.604 ska punkt c läggas till enligt följande: 

c) Kapitel M i denna Del-21 är tillämpligt för godkännande av reparationer. 

 


