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AVIZUL NR. 03/2006 
 

AL AGENŢIEI EUROPENE PENTRU SIGURANŢA AERIANĂ 
 

privind un regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1702/2003 al Comisiei 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 
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I. Generalităţi 
 
1. Prezentul aviz are scopul de a recomanda Comisiei modificarea anexei (partea 

21) la Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei1. Motivele elaborării 
acestor reglementări sunt prezentate în continuare. 

 
2. Avizul a fost adoptat în urma procedurii stabilite de Consiliul de administraţie 

al agenţiei2, în conformitate cu dispoziţiile articolului 14 din Regulamentul 
(CE) nr. 1592/20023. 

 
II. Consultare 
 
3. Un proiect de aviz privind un regulament al Comisiei de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei a fost publicat (comunicarea 
propunerii de modificare NPA 12/2004) pe website-ul agenţiei la 10.11.2004. 

 
4. La data limită de 10.02.2004, agenţia a primit 29 de observaţii de la 9 

autorităţi naţionale, organizaţii profesionale şi întreprinderi private. 
 

5. Toate observaţiile primite au fost luate la cunoştinţă şi încorporate într-un 
document cu observaţii şi răspunsuri (CRD), publicat pe website-ul agenţiei la 
26.4.2006. Câteva observaţii au generat unele schimbări ale propunerilor de 
modificare, acestea fiind reflectate în CRD. 

 
III. Conţinutul avizului agenţiei 

 
6. În cursul consultării iniţiale a proiectului părţii 21 şi a mijloacelor acceptabile 

de demonstrare a conformităţii şi a materialului orientativ ale părţii 21, nu s-a 
dispus de timp şi resurse suficiente pentru a lua în considerare toate 
observaţiile. Prin urmare, răspunsurile la unele observaţii, considerate mai 
puţin urgente, au fost amânate. În plus, în cursul primului an de aplicare a 
părţii 21 şi a mijloacelor acceptabile de demonstrare a conformităţii şi a 
materialului orientativ ale acesteia, se pare că textul conţinea câteva erori şi 
neconcordanţe. Prezentul aviz cuprinde propuneri în sensul tratării acestor 
aspecte. 

 
7. În conformitate cu dispoziţiile punctului 21.B230 litera (b) din partea 21, inter 

alia, agenţia a stabilit, prin Decizia nr. 2005/05/R, formatul numărului de 
referinţă pentru aprobările organizaţiilor ce urmează să fie emise de agenţie şi 
de autorităţile naţionale pentru aviaţie. Cerinţele, formularele şi mijloacele 
acceptabile de demonstrare a conformităţii, relevante, trebuie să reflecte 
această politică. Prezentul aviz propune modificările necesare ale părţii 21. 

 
8. Una dintre propunerile din NPA originală a fost modificarea titlului 

Formularului 15a al Certificatului de revizuire a navigabilităţii prin înlocuirea 
                                                 
1 JO L 243, 27.9.2003, p. 6. 
2 Decizia Consiliului de administraţie privind procedura ce trebuie aplicată de agenţie pentru adoptarea 
avizelor, specificaţiilor pentru certificare şi materialului cu caracter orientativ. AESA MB/7/03 din 
27.6.2003 (procedura de elaborare a reglementărilor). 
3 JO L 240, 7.9.2002, p. 1. 
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sintagmei „membru al Agenţiei Europene pentru Siguranţa Aeriană” cu „stat 
membru al Uniunii Europene”. Deşi nu au existat observaţii cu privire la 
această propunere, agenţia a decis să o retragă. Justificarea iniţială a 
propunerii a fost că textul actual ar putea fi neclar. Cu toate acestea, agenţia a 
constatat că noul text ar putea fi la fel de echivoc, ţinând seama de faptul că 
unele state nemembre ale UE au aderat la AESA şi, astfel, utilizează 
formularul respectiv. În afară de aceasta, alte câteva formulare AESA conţin 
aceeaşi sintagmă. În consecinţă, agenţia consideră acceptabil textul actual 
până la introducerea unui nou text consecvent pentru toate formularele AESA. 

 
 
 

 Köln, 7 noiembrie 2006 
 
 P. GOUDOU 
 Director executiv 


