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UDTALELSE NR. 01/2009 
 

FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR 
 

af 24. august 2009 
 
 

om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 
1702/2003 af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser for 

luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, 
dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer  

 
 
 

”Mulighed for at afvige fra luftdygtighedsbestemmelserne ved 
konstruktionsændringer” 

 
 



 Udtalelse 01/2009 24. aug. 2009 

 

I. Generelt 

1. Formålet med denne udtalelse er at foreslå Kommissionen at ændre bilaget til 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/20031 (herefter ”del-21”), og navnlig 
punkt 21A.17 og 21A.101 i forbindelse med oprettelsen af 
typecertificeringsgrundlaget for typecertifikater og ændringer af typecertifikater. 

2. Denne udtalelse er vedtaget i henhold til den procedure, der er fastsat af Det 
Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs (agenturets) bestyrelse2 i 
overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 19 i forordning (EF) nr. 216/20083 
(herefter grundforordningen). 

II. Høring 

3. Meddelelse om forslag til ændringer (NPA) 2008-094, der indeholdt udkastet til 
udtalelse om Kommissionens forordning om ændring af del-21, blev offentliggjort på 
agenturets hjemmeside den 7. maj 2008. 

4. Da høringen sluttede den 7. august 2008, havde agenturet modtaget 39 
bemærkninger fra 12 nationale myndigheder, faglige organisationer og private 
virksomheder. 

5. Agenturet har anerkendt alle indkomne bemærkninger og indarbejdet dem i et 
dokument med reaktioner på bemærkninger (CRD), som blev offentliggjort på 
agenturets hjemmeside den 8. april 2009. Dette CRD indeholder en liste over alle 
personer og/eller organisationer, der har fremsat kommentarer, samt agenturets 
svar. 

6. Hovedsigtet med NPA 2008-09 var at ændre punkt 21A.101 i del-21 på en sådan 
måde, at der kunne anvendes samme fleksibilitet ved oprettelsen af grundlaget for 
typecertificeringen af ændrede produkter, som den, der fandtes at eksistere for 
oprettelsen af typecertificeringsgrundlaget for typecertifikater. Samtidig blev der 
foreslået en ny tekst til denne bestemmelse om fleksibilitet i punkt 21A.17 for 
typecertificater med henblik på at forsøge at få præciseret bestemmelsens sigte. 
Efter at have modtaget mange negative bemærkninger har agenturet imidlertid 
erkendt, at den foreslåede tekst ikke præciserede, hvilke tilfælde den sigtede på, og 
at den ikke ville mindske den nuværende tvetydighed. Derfor havde agenturet 
besluttet at trække disse to forslag tilbage fra NPA og kun beholde forslaget 
vedrørende at "vælge at overholde" kravene ved konstruktionsændringer. Denne 
beslutning afspejledes i CRD-dokumentet. 

7. Den 8. juni 2009 var der indkommet tre reaktioner på CRD-dokumentet fra tre 
parter. 

En reaktion pegede på en inkonsekvens mellem teksten i punkt 21A.101(a) og det 
nye punkt 21A.101(f). Agenturet anerkender, at teksten i punkt 21A.101(f) 
indeholdt en fejl. I stedet for at gøre teksten konsekvent i forhold til punkt 

                                                 
1  Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 af 24. september 2003 om 

gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed 
forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og 
produktionsorganisationer (EUT L 243 af 27.9.2003, s. 6).  

2  Bestyrelsens beslutning om den procedure, som agenturet skal anvende ved udstedelse af udtalelser, 
certificeringsspecifikationer og vejledende materiale (proceduren for fastlæggelse af regler). EASA MB 
08-2007 af 13.6.2007. 

3  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for 
civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets 
direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (EUT L 79 af 19.3.2008, s. 
1). 

4  Jf. Rulemaking Archives på adressen http://www.easa.europa.eu/ws_prod/r/r_archives.php.  
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21A.101(a) besluttede agenturet imidlertid at gøre teksten konsekvent i forhold til 
den tilsvarende bestemmelse i punkt 21A.17(d). 

III. Indholdet af agenturets udtalelse 

8. Denne udtalelse foreslår at ændre del-21, navnlig de bestemmelser, der vedrører 
oprettelsen af typecertificeringsgrundlaget for typecertifikater og ændringer af 
typecertifikater. Indholdet af disse ændringer er forklaret i det følgende. 

9. Når der indgives ansøgning om et typecertifikat, består typecertificeringsgrundlaget 
af certificeringsspecifikationer, der er gældende på ansøgningsdatoen og eventuelt 
særlige betingelser. Såfremt certificeringsspecifikationerne ændres efter indgivelsen 
af ansøgningen, men før udstedelsen af typecertifikatet, kan ansøgeren vælge at 
overholde de ændrede specifikationer. Dette princip bør også være gældende for 
typecertificeringsgrundlaget for ændrede produkter. Derfor tilføjes at ”vælge at 
overholde” kravene til punkt 21A.101 i del-21. 

IV. Konsekvensvurdering af lovgivningen 

10. Muligheden for at overholde senere typecertificeringsspecifikationer vil gøre det 
muligt for ansøgere at godkende ændringer af et produkt for at udnytte de seneste 
datasikkerhedsstandarder. Dette gavner sikkerheden. Eftersom brugen af denne 
bestemmelse er valgfri, er der ikke nogen negative økonomiske indvirkninger. 

 
 
 

Køln, den 24. august 2009 
 
 
 
 
 

P. GOUDOU 
Administrerende direktør 


