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KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Bruselj, XXX 
C 

Osnutek 

UREDBA KOMISIJE (EU) št. …/2010 

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) 



 

SL 2   SL 

Osnutek 

UREDBA KOMISIJE (EU) 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 delovanju Evropske unije, 

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,  

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Da bi v Evropi ohranili visoko enotno stopnjo varnosti v letalstvu, je treba uvesti 
spremembe zahtev in postopkov za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, 
delov in naprav ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij, še zlasti, da bi 
opredelili pravila, povezana z dokazovanjem skladnosti z osnovo za certifikacijo tipa 
in zahtevami glede varstva okolja, ter uvesti možnost razširitve ugodnosti odobritve 
projektivne organizacije za odobritev manjših sprememb priročnikov za letenje. 

(2) Uredbo (ES) št. 1702/20032 je treba zato ustrezno spremeniti. 

(3) Ukrepi, predvideni s to uredbo, temeljijo na mnenju3, ki ga je izdala Evropska agencija 
za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: agencija) v skladu s členom 17(2)(b) in 
členom 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008. 

(4) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so skladni z mnenjem odbora, ustanovljenega s 
členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 –  

                                                 
1 UL L 79, 19.3.2008, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1108/2009 z 

dne 21. oktobra 2009 (UL L 309, 24.11.2009, str. 51). 
2 UL L 243, 27.9.2003, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1194/2009 z 

dne 30. novembra 2009  (UL L 321, 8.12.2009, str. 5). 
3 Mnenje 01/201 o „Poddelu J ODOBRITEV PROJEKTIVNE ORGANIZACIJE“. 
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SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 

Člen 1 

Priloga Del 21 k Uredbi (ES) št. 1702/2003 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi. 

Člen 2 

Ta uredba začne veljati 20. 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 
Predsednik 
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PRILOGA  

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

1. Točka 21A.20 se nadomesti z naslednjim: 

„21A.20 Skladnost z osnovo za certifikacijo tipa in zahtevami glede varstva okolja 

(a) Prosilec za certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami dokaže skladnost z veljavno 
osnovo za certifikacijo tipa in zahtevami glede varstva okolja ter agenciji predstavi načine, 
kako je bila ta skladnost dokazana. 

(b) Prosilec agenciji predloži program certificiranja, v katerem so podrobno opisani načini 
za dokazovanje skladnosti. Ta dokument se po potrebi dopolni med postopkom certifikacije.  

(c) Prosilec utemeljitev skladnosti vpiše v dokumentacijo o skladnosti v skladu s 
programom certificiranja, določenim v odstavku (b). 

(d) Prosilec izjavi, da je dokazal skladnost z veljavno osnovo za certifikacijo tipa in 
zahtevami glede varstva okolja v skladu s programom certificiranja, določenim v 
odstavku (b). 

(e) Če ima prosilec ustrezno potrdilo projektivne organizacije, se izjava iz odstavka (d) 
predloži v skladu z določbami Poddela J.“ 

 

2. V točki 21A.21 se točka (b) nadomesti z naslednjim: 

„(b) predloži izjavo iz 21A.20(d); in“. 

 

3. Točka 21A.33 se spremeni: 

(a) naslov se nadomesti z „21A.33 Pregledi in preskusi“; 

(b) točka (a) se nadomesti z naslednjim: 

„(a) Prosilec izvede vse preglede in testiranja, potrebne za dokazovanje skladnosti z 
veljavno osnovo za certifikacijo tipa in zahtevami glede varstva okolja.“; 

(c) točka (d) se nadomesti z naslednjim: 

„(d) Prosilec agenciji dovoli, da pregleda vsa poročila in opravi kakršen koli inšpekcijski 
pregled ter da izvede, ali je navzoča na katerem koli testnem letu in testu na zemlji, 
potrebnem za preverjanje veljavnosti izjave o skladnosti, ki jo prosilec predloži po 21A.20(d), 
in da ugotovi, da proizvod zaradi nobene značilnosti ali lastnosti ni nevaren za uporabe, za 
katere se zahteva certifikacija.“ 
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4. V točki 21A.97 se točke (a) 2, 3 in 4 nadomestijo z naslednjim: 

„2. dokaže, da je spremenjeni proizvod skladen z veljavnimi certifikacijskimi specifikacijami 
in zahtevami glede varstva okolja, kakor je določeno v 21A.101; 

3. skladen s točko 21A.20(b), (c) in (d) ter 

4. če ima prosilec ustrezno potrdilo projektivne organizacije, da izjavo iz točke 21A.20(d) v 
skladu z določbami Poddela J;“ 

 

5. V točki 21A.103 se točki (a)1 in 2 nadomestita z naslednjim: 

„1. predloži izjavo iz 21A.20(d); in 

2. je dokazano, da:  

(i) spremenjeni proizvod izpolnjuje veljavne certifikacijske specifikacije in zahteve glede 
varstva okolja, kakor je določeno v 21A.101; 

(ii) se vse neizpolnjene določbe o plovnosti kompenzirajo z dejavniki, ki zagotavljajo 
enakovredno raven varnosti; in 

(iii) proizvod zaradi nobene značilnosti ali lastnosti ni nevaren za uporabe, za katere se 
zahteva certifikacija.“ 

 

6. Točka 21A.115 se nadomesti z naslednjim: 

„21A.115 Izdaja dodatnega certifikata tipa 

Prosilec je upravičen, da mu agencija izda dodatni certifikat tipa, potem ko: 

(a) predloži izjavo iz 21A.20(d); in 

(b) je dokazano, da: 

1. spremenjeni proizvod izpolnjuje veljavne certifikacijske specifikacije in zahteve glede 
varstva okolja, kakor je določeno v 21A.101; 

2. se vse neizpolnjene določbe o plovnosti kompenzirajo z dejavniki, ki zagotavljajo 
enakovredno raven varnosti; in 

3.  proizvod zaradi nobene značilnosti ali lastnosti ni nevaren za uporabe, za katere se 
zahteva certifikacija; 

(c) dokaže svojo sposobnost v skladu z 21A.112B; 

(d) če je po 21A.113(b) prosilec sklenil dogovor z nosilcem certifikata tipa, 
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1. je nosilec certifikata tipa sporočil, da nima tehničnih pripomb na informacije, 
predložene po 21A.93, in 

2. nosilec certifikata tipa soglaša, da bo sodeloval z nosilcem dodatnega certifikata tipa, 
da se zagotovi izpolnjevanje vseh obveznosti za stalno plovnost spremenjenega proizvoda z 
izpolnjevanjem 21A.44 in 21A.118A.“ 

 

7. V točki 21A.263 se točka (c)4 nadomesti z naslednjim: 

„4. odobravati manjše spremembe priročnika za letenje za zrakoplov in dodatkov ter 
izdajati te spremembe, ki vsebujejo naslednjo izjavo: ‚Revizija št. [YY] PLZ (ali dodatka) 
št. [ZZ] je odobrena na podlagi DOA št. [EASA]. 21J. [XXXX].‘“ 


