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СТАНОВИЩЕ № 01/2009 Г. 
 

НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА АВИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ 
 

от 24 август 2009 г. 
 
 

относно Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1702/2003 
на Комисията от 24 септември 2003 година за определяне на правила за 

прилагане на сертифициране за летателната годност и за опазване на околната 
среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и 
оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени 

организации  
 
 
 

„Възможност за отклонение от кода за летателна годност в случай на промени 
в проектирането” 
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I. Общи положения 

1. Целта на настоящото становище е да предложи на Комисията да измени 
приложението към Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията1 (наричано по-
нататък „част 21”), и по-специално точки 21A.17 и 21A.101, свързани с 
установяването на основание за сертифициране на типови сертификати и 
промени в типовите сертификати. 

2. Становището беше прието съгласно процедурата, посочена от Управителния 
съвет на Европейската агенция за авиационна безопасност (Агенцията)2, в 
съответствие с разпоредбите на член 19 от Регламент (ЕО) № 216/20083 
(наричан по-нататък „Основният регламент”). 

II. Консултации 

3. Известие за предложено изменение (ИПИ) № 2008-094, съдържащо 
проектостановището относно регламент на Комисията за изменение на част 21, 
беше публикувано на уебсайта на Агенцията на 7 май 2008 г. 

4. До крайната дата 7 август 2008 г. Агенцията беше получила 39 коментара от 12 
национални органа, професионални организации и частни фирми. 

5. Всички получени коментари бяха приети и включени в един документ за отговор 
на коментари (ДОК), който беше публикуван на уебсайта на Агенцията на 8 април 
2009 г. Този документ съдържа списък на всички лица и/или организации, които 
са предоставили коментари, както и отговорите на Агенцията. 

6. Основната цел на ИПИ 2008-09 е да се измени точка 21A.101 на част 21 по 
такъв начин, че при установяването на основание за сертифициране на 
променени продукти да се прилага същата гъвкавост, каквато се приема, че 
съществува при установяването на основание за сертифициране на типови 
сертификати. От друга страна, към точка 21A.17 за типовите сертификати е 
предложен нов текст на разпоредбата за гъвкавостта в опит да се изясни целта 
й. Въпреки това след получаването на много отрицателни мнения Агенцията се 
съгласи, че предложеният текст не уточнява за кои случаи се отнася и че не би 
намалил отбелязаното понастоящем двусмислие. Поради това Агенцията реши 
да оттегли тези две предложения от ИПИ и да запази само предложението, 
свързано с „избор на съобразяване” в случай на промени в проектирането. Това 
решение е отразено в ДОК. 

7. До 8 юни 2009 г. бяха получени три отзива относно ДОК от три страни. 

В един от отзивите се отбелязва несъответствие между текста на точка 
21A.101(a) и новата точка 21A.101(е). Агенцията приема, че текстът на точка 
21A.101(е) съдържа грешка. Въпреки това вместо да промени текста така, че да 

                                                 
1  Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията от 24 септември 2003 година за определяне на 
правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на 
въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за 
сертифициране на проектантски и производствени организации (OВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 6).  

2  Решение на Управителния съвет относно процедурата, която трябва да се прилага от Агенцията за 
даване на становища, сертификационни спецификации и инструктивни материали (процедура за 
определяне на правилата). ЕААБ MB 08-2007, 13.6.2007 г. 

3  Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година 
относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска 
агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент 
(ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (OВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1). 

4  Вж. Архив на документи, свързани с определянето на правила: 
http://www.easa.europa.eu/ws_prod/r/r_archives.php. 
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съответства на точка 21A.101(a), тя реши да го промени така, че да съответства 
на сходната разпоредба в точка 21A.17(г). 

III. Съдържание на становището на Агенцията 

8. Настоящото становище предлага да се измени част 21, и по-специално 
разпоредбите, свързани с установяването на основание за сертифициране на 
типови сертификати и промени в типовите сертификати. Съдържанието на тези 
изменения е обяснено по-долу в настоящия документ. 

9. При подаване на заявление за типов сертификат основанието за сертифициране 
се състои от сертификационните спецификации, приложими към датата на 
заявлението, и евентуални специални условия. Ако сертификационните 
спецификации бъдат изменени след подаването на заявлението, но преди 
издаването на типов сертификат, заявителят може да избере да се съобрази с 
изменените спецификации. Този принцип следва да се прилага и към 
основанието за сертифициране на променени продукти. Поради това 
възможността за „избор на съобразяване” се добавя в точка 21A.101 на част 21. 

IV. Оценка на регулаторното въздействие 

10. Възможността за съобразяване с последващи сертификационни спецификации 
ще позволи на заявителите за одобрение на промени в даден продукт да 
използват най-съвременните стандарти за безопасност. Тя е благоприятна за 
безопасността. Тъй като прилагането на разпоредбата е по избор, не е налице 
отрицателно икономическо въздействие. 

 
 
 

Кьолн, 24 август 2009 г. 
 
 
 
 
 

P. GOUDOU 
Изпълнителен директор 
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