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KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

V Bruselu dne XXX 
 

Předloha 

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č .…/2009 

ze dne […], 

kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro 
certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení 
a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních 

organizací  

(Text s významem pro EHP) 
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Předloha 

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. …/… 

ze dne […], 

kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro 
certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení 
a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních 

organizací  

(Text s významem pro EHP) 

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství a zejména na čl. 80 odst. 2 této 
smlouvy, 
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 
o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro 
bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a 
směrnice 2004/36/ES1, a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení, 
vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Pro zachování vysoké jednotné úrovně bezpečnosti letectví v Evropě je nezbytné 
zavést změny požadavků a postupů pro certifikaci letadel a souvisejících výrobků, 
letadlových částí a zařízení a projekčních a výrobních organizací, zejména pro 
obnovení slučitelnosti v ustanoveních o stanovení certifikační předpisové základny pro 
typová osvědčení a změny typových osvědčení zavedením možnosti volby vyhovět 
pozdějším normám také pro změny. 

(2) Nařízení (ES) č 1702/2003 by proto mělo být příslušným způsobem změněno. 

(3) Opatření uvedená v tomto nařízení vycházejí ze stanoviska 2  vydaného Evropskou 
agenturou pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. 
b) a čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008. 

(4) Opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného 
článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008.  

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

Nařízení (ES) č. 1702/2003 je změněno takto: 

1. Příloha (část 21) je změněna v souladu s přílohou k tomuto nařízení. 

 
1 Úř. věst L 79, 19.3.2008, s. 1. 
2 Stanovisko 01/2009 o „Možnosti odchýlit se od předpisu letové způsobilosti v případě konstrukčních 

změn“. 
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Článek 2 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie.  
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne  

Za Komisi 
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PŘÍLOHA  

1. Příloha (část 21) nařízení (ES) č. 1702/2003 je změněna takto: 

(1) v bodu 21A.17 je písmeno (a) nahrazeno takto: 

(a) Certifikační předpisová základna oznamovaná pro vydání typového 
osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely musí obsahovat: 
1. použitelný předpis letové způsobilosti stanovený agenturou, účinný 

ke dni podání žádosti o toto osvědčení, pokud: 
(i) není agenturou stanoveno jinak nebo 
(ii) žadatel nezvolí nebo není podle písmen (c) a (d) požadováno 

vyhovění certifikačním specifikacím změn s pozdější účinností. 
2. jakoukoli zvláštní podmínku předepsanou v souladu s bodem 

21A.16B písm. (a); 

(2) v bodu 21A.17 je písmeno (d) nahrazeno takto: 

(d) Jestliže žadatel zvolí možnost vyhovět certifikační specifikaci změny 
předpisů letové způsobilosti, která nabude účinnosti po podání žádosti o 
typové osvědčení, je žadatel zároveň povinen vyhovět jakékoli další 
certifikační specifikaci, kterou agentura shledá přímo související. 

(3) v bodu 21A.101 je písmeno (a) nahrazeno takto: 

(a) Žadatel o změnu typového osvědčení je povinen prokázat, že změněný 
výrobek vyhovuje předpisu letové způsobilosti, který je použitelný pro 
změněný výrobek a který je účinný ke dni podání žádosti o změnu, a 
použitelným požadavkům na ochranu životního prostředí, stanoveným v 
bodu 21A.18, pokud žadatel nezvolí nebo není podle písmen (e) a (f) 
požadováno vyhovění certifikačním specifikacím změn s pozdější 
účinností.  

(4) V bodu 21A.101 je přidáno nové písmeno (f) takto: 

(f) Jestliže žadatel zvolí možnost vyhovět certifikační specifikaci změny 
předpisů letové způsobilosti, která nabude účinnosti po podání žádosti o 
změnu typu, je žadatel zároveň povinen vyhovět jakékoli další 
certifikační specifikaci, kterou agentura shledá přímo související. 

 


