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COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE 

Bruxelles, XXX 
C 

Proiect de 

REGULAMENT (UE) nr. …/2010 AL COMISIEI 

din […] 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1702/2003 de stabilire a normelor de punere în 
aplicare privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a 

produselor, reperelor şi dispozitivelor, precum şi certificarea întreprinderilor de 
proiectare şi producţie 

(Text cu relevanţă pentru SEE) 
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Proiect de 

REGULAMENT (UE) nr. …/… AL COMISIEI 

din …  

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1702/2003 de stabilire normelor de punere în 
aplicare privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a 

produselor, reperelor şi dispozitivelor, precum şi certificarea întreprinderilor de 
proiectare şi producţie 

(Text cu relevanţă pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei 
Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a 
Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE1,  

întrucât: 

(1) Pentru a menţine un nivel ridicat şi uniform de siguranţă a aviaţiei în Europa, este 
necesar să se introducă modificări la cerinţele şi procedurile de certificare a 
aeronavelor şi produselor, reperelor şi dispozitivelor aferente, precum şi a 
întreprinderilor de proiectare şi producţie, în special să se elaboreze norme privind 
demonstrarea conformităţii cu condiţiile de certificare şi cerinţele privind protecţia 
mediului şi să se introducă posibilitatea de a extinde prerogativele DOA pentru 
aprobarea revizuirilor minore ale manualelor de zbor. 

(2) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1702/20032 ar trebui modificat în consecinţă. 

(3) Măsurile prevăzute în prezentul regulament se bazează pe avizul3 emis de Agenţia 
Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (denumită în continuare, „agenţia”) în conformitate 
cu articolele 17 alineatul (2) litera (b) şi 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 216/2008. 

(4) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului 
înfiinţat prin articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,  

                                                 
1 JO L 79, 19.3.2008, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) 

nr. 1108/2009 din 21 octombrie 2009 (JO L 309, 24.11.2009, p. 51). 
2 JO L 243, 27.9.2003, p. 6. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) 

nr. 1194/2009 din 30 noiembrie 2009 (JO L 321, 8.12.2009, p. 5). 
3 Avizul nr. 01/2010 privind „Capitolul J DOA”. 
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa (Partea 21) la Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 se modifică în conformitate cu anexa 
la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.  

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, … 

Pentru Comisie 
Preşedintele 
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ANEXĂ 

Anexa (Partea 21) la Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 se modifică după cum urmează: 

1. Punctul 21A.20 se înlocuieşte cu următorul text: 

„21A.20 Conformitatea cu condiţiile aplicabile certificării de tip şi cerinţele privind 
protecţia mediului 

(a) Solicitantul unui certificat de tip sau al unui certificat de tip restricţionat demonstrează 
conformitatea cu condiţiile aplicabile certificării de tip şi cu cerinţele privind protecţia 
mediului şi prezintă agenţiei mijloacele prin care s-a demonstrat această conformitate. 

(b) Solicitantul prezintă agenţiei un program de certificare în care sunt detaliate mijloacele 
pentru demonstrarea certificării. Acest document se actualizează după caz pe parcursul 
procesului de certificare.  

(c) Solicitantul înregistrează justificarea conformităţii din cadrul documentelor de 
conformitate în funcţie de programul de certificare stabilit în conformitate cu litera (b). 

(d) Solicitantul declară că a demonstrat conformitatea cu condiţiile aplicabile certificării 
de tip şi cu cerinţele privind protecţia mediului, în conformitate cu programul de certificare 
stabilit în conformitate cu litera (b). 

(e) Dacă solicitantul deţine o aprobare corespunzătoare de întreprindere de proiectare, 
declaraţia de la litera (d) se realizează în conformitate cu prevederile capitolului J”. 

 

2. La punctul 21A.21, litera (b) se înlocuieşte cu următorul text: 

„(b) prezentarea declaraţiei menţionate la punctul 21A.20(d); şi”. 

 

3. Punctul 21A.33 se modifică după cum urmează: 

(a) titlul se înlocuieşte cu „21A.33 Inspecţii şi teste”; 

(b) litera (a) se înlocuieşte cu următorul text: 

„(a) Solicitantul efectuează toate inspecţiile şi testele pentru a demonstra conformitatea cu 
condiţiile aplicabile certificării de tip şi cu cerinţele privind protecţia mediului.”; 

(c) litera (d) se înlocuieşte cu următorul text: 

„(d) Solicitantul permite agenţiei să analizeze orice raport şi să efectueze orice inspecţie şi 
să efectueze sau să asiste la orice test de zbor sau la sol necesar pentru verificarea validităţii 
declaraţiei de conformitate prezentate de către solicitant în temeiul punctului 21A.20(d) şi să 
determine că nu există nicio caracteristică sau funcţionalitate care face ca produsul să fie 
nesigur în sensul utilizărilor pentru care se solicită certificarea.” 

 

4. La punctul 21A.97, litera (a) punctele 2, 3, şi 4 se înlocuiesc cu următoarele texte: 

„2. demonstrează că produsul modificat este conform cu specificaţiile referitoare la certificare 
şi cu cerinţele privind protecţia mediului, astfel cum sunt menţionate la punctul 21A.101; 

3. respectă punctul 21A.20 literele (b), (c) şi (d); şi 
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4. dacă solicitantul deţine o aprobare corespunzătoare de întreprindere de proiectare, acesta 
prezintă declaraţia menţionată la punctul 21A.20(d) în conformitate cu dispoziţiile capitolului 
J;’ 

 

5. La punctul 21A.103, litera (a) punctele 1 şi 2 are se înlocuiesc cu următoarele texte: 

„1. prezintă declaraţia menţionată la punctul 21A.20(d); şi 

2 se demonstrează că:  

(i) produsul modificat îndeplineşte specificaţiile aplicabile de certificare şi cerinţele 
privind protecţia mediului, astfel cum sunt menţionate la punctul 21A.101; 

(ii) orice dispoziţii referitoare la navigabilitate care nu sunt respectate sunt compensate prin 
factori care determină un nivel echivalent de siguranţă; şi 

(iii) nicio funcţie sau caracteristică nu face ca produsul să fie nesigur în sensul utilizărilor 
pentru care s-a solicitat certificarea.” 

 

6. Punctul 21A.115 se înlocuieşte cu următorul text: 

„21A.115 Eliberarea unui certificat de tip suplimentar 

Solicitantul are dreptul de a i se elibera de către agenţie un certificat de tip suplimentar după 
ce: 

(a) prezintă declaraţia menţionată la punctul 21A.20(d); şi 

(b) se demonstrează că: 

1 produsul modificat îndeplineşte specificaţiile aplicabile privind certificarea şi cerinţele 
privind protecţia mediului, astfel cum sunt menţionate la punctul 21A.101; 

2 orice dispoziţii privind navigabilitatea care nu sunt respectate sunt compensate de 
factori care oferă un nivel echivalent de siguranţă; şi 

3 nicio funcţie sau caracteristică nu face ca produsul să fie nesigur pentru utilizările 
pentru care se solicită certificarea; 

(c) îşi demonstrează capacitatea în conformitate cu punctul 21A.112B; 

(d) în cazul în care, în conformitate cu punctul 21A.113(b), solicitantul încheie un acord 
cu titularul certificatului de tip, 

1 titularul certificatului de tip a prezentat informaţii potrivit cărora nu are nicio obiecţie 
de natură tehnică în ceea ce priveşte informaţiile prezentate în temeiul punctului 21A.93; şi 

2 titularul certificatului de tip convine să colaboreze cu titularul certificatului de tip 
suplimentar în vederea îndeplinirii tuturor obligaţiilor privind navigabilitatea continuă a 
produsului modificat, în conformitate cu punctele 21A.44 şi 21A.118A.” 

 

7. La punctul 21A.263, litera (c) punctul 4 se înlocuieşte cu următorul text: 

„4. să aprobe revizuiri minore ale manualului de zbor al aeronavei şi ale suplimentelor 
acestuia şi să emită aceste ediţii revizuite împreună cu următoarea declaraţie: «Revizuirea 
nr. [YY] a manualului de zbor al aeronavei (AFM) (sau a suplimentului) ref. [ZZ] este 
aprobată sub autoritatea DOA ref. EASA. 21J. [XXXX]».” 


