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EUROPOS AVIACIJOS SAUGOS AGENTŪROS 
 

NUOMONĖ NR. 01/2009 
 

2009 m. rugpjūčio 24 d. 
 
 

dėl Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2003 m. rugsėjo 24 d. Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 1702/2003, nustatantis orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio 

bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu 
pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą 

įgyvendinančias taisykles  
 
 
 

„Galimybė nukrypti nuo tinkamumo skraidyti kodekso projekto pakeitimų atveju“ 
 
 



 Nuomonė 01/2009 2009 m. rugpjūčio 24 d. 

 

I. Bendroji dalis 

1. Šios nuomonės tikslas – pasiūlyti Komisijai iš dalies pakeisti Komisijos reglamento 
(EB) Nr. 1702/20031 priedą (toliau – 21 dalis), visų pirma 21A.17 ir 21A.101 dalis, 
susijusias su tipo sertifikavimo pagrindo tipo pažymėjimui ir tipo pažymėjimų 
pakeitimams nustatymu. 

2. Nuomonė, laikantis Europos aviacijos saugos agentūros (toliau – Agentūra) 
Valdančiosios tarybos2 išsamiai apibrėžtos procedūros, buvo priimta pagal 
Reglamento (EB) Nr. 216/20083 (toliau – Pagrindinis reglamentas) 19 straipsnio 
nuostatas. 

II. Konsultacijos 

3. 2008 m. gegužės 7 d. Agentūros interneto svetainėje buvo paskelbtas Pranešimas 
apie pasiūlytą pakeitimą (angl. NPA) 2008-094, kuriame pateiktas nuomonės dėl 
Komisijos reglamento, kuriuo iš dalies keičiama 21 dalis, projektas. 

4. Iki nustatyto termino – 2008 m. rugpjūčio 7 d. – Agentūra gavo 39 komentarus iš 
12 nacionalinių institucijų, profesinių organizacijų ir privačių bendrovių. 

5. Buvo išsiųsti visų komentarų gavimo patvirtinimai, o patys komentarai įtraukti į 
Atsakymo į komentarus dokumentą (angl. CRD), kuris Agentūros interneto 
svetainėje paskelbtas 2009 m. balandžio 8 d. Šiame CRD pateikiamas visų 
komentarus pateikusių asmenų ir (arba) organizacijų sąrašas bei Agentūros 
atsakymai. 

6. Pagrindinis NPA 2008-09 tikslas buvo iš dalies pakeisti 21 dalies 21A.101 dalį taip, 
kad nustatant pakeistų gaminių sertifikavimo pagrindą būtų galimas toks pat 
lankstumas, koks buvo taikytas nustatant sertifikavimo pagrindą tipo 
pažymėjimams. Kartu pasiūlytas naujas tokios 21A.17 dalies lankstumo nuostatos, 
taikomos tipo pažymėjimams, tekstas, siekiant, kad nuostatos turinys būtų 
aiškesnis. Tačiau gavusi daug neigiamų pastabų Agentūra sutiko, kad siūlomame 
tekste nepaaiškinta, kuriais atvejais jis taikomas, ir kad tas tekstas nesumažins 
dabar esančio dviprasmiškumo. Todėl Agentūra nusprendė atsisakyti šių dviejų 
pasiūlymų NPA ir palikti tik pasiūlymą, susijusį su „sprendimu laikytis“ projekto 
pakeitimų atveju. Šis sprendimas atspindimas CRD. 

7. Iki 2009 m. birželio 8 d. iš trijų komentarus pateikusių institucijų gauti trys 
atsakymai į CRD. 

Viename atsakyme paminėta 21A.101 dalies a punkto ir naujojo 21A.101 dalies 
f punkto teksto neatitiktis. Agentūra sutinka, kad 21A.101 dalies f punkto tekste yra 
klaida. Tačiau Agentūra, užuot suderinusi tekstą su 21A.101 dalies a punktu, 
nusprendė tekstą suderinti su panašia 21A.17 dalies d punkto nuostata. 

                                                 
1  2003 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1702/2003, nustatantis orlaivio tinkamumo 

skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu 
pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias 
taisykles (OL L 243, 2003 9 27, p. 6).  

2  Valdančiosios tarybos sprendimas dėl procedūros, kurią Agentūra turi taikyti reikšdama savo 
nuomones, leisdama sertifikavimo specifikacijas ir gairių medžiagą (taisyklių kūrimo procedūra). EASA 
MB 08-2007, 2007 6 13. 

3  2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų 
taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis 
Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (OL L 79, 
2008 3 19, p. 1) 

4  Žr. Taisyklių kūrimo archyvą adresu http://www.easa.europa.eu/ws_prod/r/r_archives.php.  
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III. Agentūros nuomonės turinys 

8. Šioje nuomonėje siūloma iš dalies pakeisti 21 dalį, visų pirma nuostatas, susijusias 
su tipo sertifikavimo pagrindo tipo pažymėjimui ir tipo pažymėjimų pakeitimams 
nustatymu. Šių pakeitimų turinys paaiškintas toliau. 

9. Teikiant paraišką tipo pažymėjimui išduoti sertifikavimo pagrindą sudaro 
sertifikavimo specifikacijos, kurios taikomos paraiškos teikimo dieną, ir galimos 
specialios sąlygos. Jei sertifikavimo specifikacijos iš dalies keičiamos jau pateikus 
paraišką, bet dar neišdavus tipo pažymėjimo, pareiškėjas gali nuspręsti laikytis iš 
dalies pakeistų specifikacijų. Šis principas turėtų būti taikomas pakeistų gaminių 
sertifikavimo pagrindui. Todėl į 21 dalies 21A.101 dalį įtraukta „sprendimo laikytis“ 
galimybė. 

IV. Reglamento poveikio vertinimas 

10. Galimybė laikytis vėliau įsigaliojusių sertifikavimo specifikacijų leis pareiškėjams, 
kurie kreipiasi dėl gaminio pakeitimų patvirtinimo, taikyti naujausius saugos 
standartus. Tai naudinga didinat saugumą. Kadangi šios nuostatos taikyti 
neprivaloma, jokio neigiamo ekonominio poveikio nėra. 

 
 
 

2009 m. rugpjūčio 24 d., Kelnas 
 
 
 
 
 

P. GOUDOU 
Vykdomasis direktorius 


	I. Bendroji dalis
	II. Konsultacijos
	III. Agentūros nuomonės turinys
	IV. Reglamento poveikio vertinimas

