
 

Predlog 
 

UREDBA KOMISIJE (ES) št. …/.. 
 

o […] 
 

o spremembi Uredbe Komisije (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 ustanovitvi Evropske skupnosti, 
 
ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 
2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za 
varnost v letalstvu1 (v nadaljnjem besedilu „osnovna uredba“), in zlasti členov 5 in 6 Uredbe, 
 
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 z dne 24. septembra 2003 o določitvi 
izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav 
glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih 
organizacij2,  
 
ob upoštevanju naslednjega: 
 
(1) Za podelitev privilegija za izdajanje dovoljenj za letenje potrjenim organizacijam za 

vodenje stalne plovnosti se šteje, da prispeva k bolj učinkoviti obravnavi operativnih 
potreb po izvršitvi enega ali več poletov z zrakoplovom, ki nima veljavnega spričevala 
plovnosti. 

 
(2) Organizacije za vodenje stalne plovnosti so zmožne potrjevati skladnost posameznega 

zrakoplova z določenim projektom, ker so v celoti seznanjene s konfiguracijo 
zrakoplova, za katerega plovnost so odgovorne. 

 
(3) Organizacije za vodenje stalne plovnosti lahko že imajo privilegij za izdajanje 

certifikatov pregleda plovnosti na podlagi poznavanja konfiguracije zrakoplova, za 
katerega plovnost so odgovorne, predvideni privilegij za izdajanje dovoljenj za letenje 
pa temelji na podobni tehnični oceni. 

                              
1  UL L 240, 7.9.2002, str.1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1701/2003 z dne 24. 

septembra 2003 (UL L 243, 27.9.2003, str.5).  
2  UL L 243, 27.9.2003, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 375/2007 z dne 30. 

marca 2007 (UL L 94. 4.4.2007, str. 3).  
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(4) Ugotovljeno je bilo, da je pri veljavnih pravilih glede izdajanja dovoljenj za letenje 

treba opraviti manjše prilagoditve in uredniške popravke. 
 
(5) Uredba o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o 

stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju 
organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami3, podpira to uredbo. 

 
(6) Ukrepi, predvideni s to uredbo, temeljijo na mnenju, ki ga je izdala Agencija4 v skladu 

s členoma 12(2)(b) in 14(1) osnovne uredbe. 
 
(7) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem5 Odbora Evropske agencije za 

varnost v letalstvu, ustanovljenega s členom 54(3) osnovne uredbe. 
 
(8) Uredbo Komisije (ES) št. 1702/2003 je zato treba ustrezno spremeniti – 
 
 
SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 
 

Člen 1 
 
Priloga (Del 21) k Uredbi Komisije (ES) 1702/2003 se spremeni:  
 
1) Vsebina oddelka A „PODDEL H – SPRIČEVALA O PLOVNOSTI“ se nadomesti z 
naslednjim: 
„PODDEL H – SPRIČEVALA O PLOVNOSTI IN SPRIČEVALA O PLOVNOSTI Z 
OMEJITVAMI“ 
 
2) Vsebina oddelka A „21A.185 Izdaja dovoljenj za letenje“ se črta. 
 
3) Vsebina oddelka A „(PODDEL P – SE NE UPORABLJA)“ se nadomesti z 
naslednjim: 
„PODDEL P – DOVOLJENJE ZA LETENJE“ 
21A.701 Obseg 
21A.703 Upravičenost 
21A.705 Pristojni organ 
21A.707 Vloga za pridobitev dovoljenja za letenje 
21A.708 Pogoji letenja 
21A.709 Vloga za odobritev pogojev letenja 
21A.710 Odobritev pogojev letenja 
21A.711 Izdaja dovoljenja za letenje 
21A.713 Spremembe  
21A.715 Jezik 
                              
3 UL L 315, 28.11.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 376/2007 (UL L 94,. 4.4.2007, 
str. 18).  
4  [Mnenje št. 04/2007] 
5  [V pripravi.] 
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21A.719 Prenosljivost 
21A.721 Inšpekcijski pregledi 
21A.723 Trajanje in stalna veljavnost 
21A.725 Podaljšanje dovoljenja za letenje 
21A.727 Obveznosti nosilca dovoljenja za letenje 
21A.729 Vodenje evidenc“ 
 
4) Vsebina oddelka B „PODDEL H – SPRIČEVALA O PLOVNOSTI“ se nadomesti z 
naslednjim: 
„PODDEL H – SPRIČEVALA O PLOVNOSTI IN SPRIČEVALA O PLOVNOSTI Z 
OMEJITVAMI“ 
 
5) Vsebina oddelka B „21B.330 – Začasna razveljavitev in preklic spričeval o plovnosti“ 
se nadomesti z naslednjim: 
„21B.330 Začasna razveljavitev in preklic spričeval o plovnosti in spričeval o plovnosti z 

omejitvami“ 
 
6) Vsebina oddelka B „(PODDEL P – SE NE UPORABLJA)“ se nadomesti z 
naslednjim: 
„PODDEL P – DOVOLJENJE ZA LETENJE 
21B.520 Preiskava 
21B.525 Izdaja dovoljenj za letenje 
21B.530 Preklic dovoljenj za letenje  
21B.545 Vodenje evidenc“ 
 
7) Pododstavek (k) odstavka 21A.165 se nadomesti z naslednjim: 
„(k) Kjer je to primerno, v skladu z ugodnostmi iz 21A.163(e), zagotoviti skladnost z 
21A.711(c) in (e) pred izdajo dovoljenja za letenje (obrazec EASA 20b, glej prilogo) za 
zrakoplov.“ 
 
8) Pododstavek (c)7 odstavka 21A.263 se nadomesti z naslednjim: 

„7. Izdajati dovoljenja za letenje v skladu z 21A.711(b) za zrakoplov, ki ga je sam projektiral 
ali spremenil, ali ki ga je odobril v skladu z 21A.263(c)6, ki določa pogoje, po katerih se 
to dovoljenje lahko izda in kadar projektivna organizacija v skladu s svojim DOA sama 
izvaja nadzor nad konfiguracijo zrakoplova in potrjuje ustreznost s projektivnimi pogoji, 
ki so bili odobreni za let.“ 
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9) Pododstavek (g) odstavka 21A.265 se nadomesti z naslednjim: 
„(g) Kjer je to primerno, v skladu z ugodnostmi iz 21A.263(c)7, ugotoviti skladnost z 
21A.711(b) in (e) pred izdajo dovoljenja za letenje (obrazec EASA 20b, glej prilogo) za 
zrakoplov.“ 
 
10) Odstavek 21A.701 se nadomesti z naslednjim: 
„21A.701 Obseg 
(a) Dovoljenja za letenje se izdajo v skladu s tem poddelom za zrakoplove, ki ne izpolnjujejo 
ali za katere ni bilo potrjeno, da izpolnjujejo veljavne zahteve glede plovnosti, vendar 
omogočajo varen let pod določenimi pogoji in za naslednje namene:  

1. razvoj; 

2. dokazovanje skladnosti s predpisi ali certifikacijskimi specifikacijami; 

3. usposabljanje osebja projektantskih ali proizvodnih organizacij; 

4. produkcijsko testiranje leta novih produkcijskih zrakoplovov; 

5. letenje zrakoplova, ki je v izdelavi, med proizvodnimi objekti; 

6. letenje zrakoplova za odobritev stranke; 

7. dostavo ali izvoz zrakoplova; 

8. letenje zrakoplova za odobritev pristojnega organa; 

9. tržno raziskavo, vključno z usposabljanjem posadke stranke; 

10. razstave in letalski mitingi; 

11. letenje zrakoplova na lokacijo, kjer se bo izvedlo vzdrževanje ali pregled plovnosti ali 
prevoz na mesto skladiščenja; 

12. letenje zrakoplova pri teži, ki presega njegovo največjo dopustno težo pri vzletu za lete, 
ki so daljši od običajnih preletov prek vode ali prek ozemlja, kjer ni zagotovljena ustrezna 
infrastruktura za pristajanje ali kjer ni na voljo ustreznega goriva; 

13. postavljanje rekordov, tekmovanja v zraku ali podobna tekmovanja; 

14. letenje zrakoplova, ki je ustrezal zahtevam glede plovnosti pred vzpostavitvijo okoljskih 
zahtev, ki jih mora izpolnjevati zrakoplov; 

15. rekreativno letenje s posameznimi enostavnimi zrakoplovi ali vrstami zrakoplovov, za 
katere spričevalo o plovnosti ali spričevalo o plovnosti z omejitvami ni primerno. 

(b) Ta poddel določa postopek za izdajo dovoljenj za letenje in odobritev povezanih pogojev 
letenja ter določa pravice in obveznosti prosilcev za ta dovoljenja in odobritve pogojev letenja 
in njihovih imetnikov.“ 
 
11) Odstavek 21A.703 se nadomesti z naslednjim: 
„21A.703 Upravičenost 
(a) Zahtevo za pridobitev dovoljenja za letenje lahko predloži vsaka fizična ali pravna oseba, 
razen v primeru dovoljenja za letenje, ki se zahteva za namene 21A.701(a)(15), kjer mora biti 
prosilec hkrati tudi lastnik. 
(b) Vsaka fizična ali pravna oseba lahko vloži vlogo za odobritev pogojev letenja.“ 
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12) Odstavek 21A.711 se nadomesti z naslednjim: 
„21A.711 Izdaja dovoljenja za letenje 
(a) Pristojni organ izda dovoljenje za letenje: 
1. ob predložitvi podatkov, zahtevanih v 21A.707,; 
2. ko so bili pogoji iz 21A.708 odobreni v skladu z 21A.710; in 
3. ko je pristojni organ, s pomočjo preiskav, ki jih izvede sam, in ki lahko vključujejo 

preglede, ali s pomočjo postopkov, s katerimi se strinja prosilec, prepričan, da je 
zrakoplov že pred letom v skladu s projektom, opredeljenim v 21A.708. 

(b) Ustrezno odobrena projektivna organizacija lahko izda dovoljenje za letenje (obrazec 
EASA 20b, glej prilogo) v skladu z ugodnostmi, ki izhajajo iz 21A.263(c)7, kadar so bili 
pogoji iz 21A.708 odobreni v skladu z 21A.710. 
(c) Ustrezno odobrena proizvodna organizacija lahko izda dovoljenje za letenje (obrazec 
EASA 20b, glej prilogo) v skladu z ugodnostmi, ki izhajajo iz 21A.163(e), kadar so bili 
pogoji iz 21A.708 odobreni v skladu z 21A.710. 
(d) Ustrezno odobrena organizacija za vodenje stalne plovnosti lahko izda dovoljenje za 
letenje (obrazec EASA 20b, glej prilogo) v skladu z ugodnostmi, ki izhajajo iz 
M.A.711(b)(3), kadar so bili pogoji iz 21A.708 odobreni v skladu z 21A.710. 
(e) Dovoljenje za letenje navaja namen(-e) in vse pogoje in omejitve, odobrene v skladu z 
21A.710. 
(f) Za dovoljenja, izdana v skladu s pododstavki (b), (c) ali (d), je treba pristojnemu organu 
predložiti kopijo dovoljenja za letenje. 
(g) Če se pokaže, da kateri koli od pogojev iz 21A.723(a) za dovoljenje za letenje, ki ga je 
izdala organizacija v skladu s pododstavki (b), (c) ali (d), ni izpolnjen, ta organizacija 
dovoljenje za letenje prekliče.“ 
 
13) Pododstavek (a) odstavka 21A.723 se nadomesti z naslednjim: 
„(a) Dovoljenje za letenje se izda za največ 12 mesecev in ostane veljavno pod naslednjimi 
pogoji: 
1. skladnost s pogoji in omejitvami iz 21A.711(e), ki se nanašajo na dovoljenje za letenje; 
2. dovoljenje za letenje ni bilo odpovedano ali preklicano v skladu z 21B.530; 
3. zrakoplov ostane v istem registru.“ 
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Člen 2 

Začetek veljavnosti 
 
Ta uredba začne veljati 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, 
  
 Član Komisije 
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