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EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA 

Briuselis, XXX 
 

Projektas 

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. …/2009 

[…] 

kuriuo iš dalies keičiamas 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  

(Tekstas svarbus EEE) 
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ipsnio 1 dalį. 

                                                

Projektas 

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. …/… 

[…]  

kuriuo iš dalies keičiamas 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  

(Tekstas svarbus EEE) 

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA, 

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį, 
atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančio Europos aviacijos 
saugos agentūrą, panaikinančio Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) 
Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB1, ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį, 
kadangi: 

(1) Siekiant Europoje išlaikyti vienodą aviacijos saugos lygį, būtina padaryti orlaivių ir 
susijusių gaminių, dalių ir prietaisų bei projektavimo ir gamybinių organizacijų 
sertifikavimo reikalavimų ir procedūrų pakeitimus, visų pirma suderinti nuostatas dėl 
sertifikavimo pagrindo tipo pažymėjimams ir tipo pažymėjimų pakeitimams 
nustatymo suteikiant galimybę nuspręsti ir pakeitimų atžvilgiu laikytis naujesnių 
standartų. 

(2) Todėl atitinkamai iš dalies turėtų būti keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1702/2003. 

(3) Šiame reglamente nustatytos priemonės yra pagrįstos Europos aviacijos saugos 
agentūros (toliau – Agentūra) pateikta nuomone2 pagal Reglamento (EB) 
Nr. 216/2008 17 straipsnio 2 dalies b punktą ir 19 stra

(4) Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Komiteto, sudaryto pagal 
Reglamento (EB) Nr. 216/2008 65 straipsnį, nuomonę.  

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 

1 straipsnis 

Reglamentas (EB) Nr. 1702/2003 iš dalies keičiamas taip: 

1. Priedas (21 dalis) iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą. 

 
1 OL L 79, 2008 3 19, p. 1. 
2 Nuomonė 01/2009 dėl „Galimybės nukrypti nuo tinkamumo skraidyti kodekso projekto pakeitimų 

atveju“. 
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2 straipsnis 

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje dienos.  
Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 

Priimta Briuselyje,  

Komisijos vardu 
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PRIEDAS  

1. Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 priedas (21 dalis) iš dalies keičiamas taip: 

(1) 21A.17 dalies a punktas pakeičiamas taip: 

(a) Nurodytinas tipo sertifikavimo pagrindas tipo pažymėjimui arba riboto 
galiojimo tipo pažymėjimui išduoti – tai: 
1. Agentūros nustatytas taikomas tinkamumo skraidyti kodeksas, 

galiojantis paraiškos išduoti tą pažymėjimą pateikimo dieną, jeigu: 
(i) Agentūra nėra nurodžiusi kitaip; arba 
(ii) pareiškėjas nenusprendė laikytis vėliau įsigaliojusių arba 

privalomų pagal šios dalies c ir d punktus pakeitimų 
sertifikavimo specifikacijų; 

2. pagal 21A.16B dalies a punktą nustatytos visos specialios sąlygos. 

(2) 21A.17 dalies d punktas pakeičiamas taip: 

(d) Jeigu pareiškėjas nusprendžia laikytis tinkamumo skraidyti kodeksų 
pakeitimo, kuris įsigaliojo po paraiškos išduoti tipo pažymėjimą 
pateikimo, sertifikavimo specifikacijos, pareiškėjas taip pat privalo 
laikytis visų kitų sertifikavimo specifikacijų, kurias Agentūra laiko 
tiesiogiai susijusiomis. 

(3) 21A0.101 dalies a punktas pakeičiamas taip: 

(a) Pareiškėjas, pateikęs paraišką pakeisti tipo pažymėjimą, įrodo, kad 
pakeistas gaminys atitinka tinkamumo naudoti kodeksą, kuris taikomas 
pakeistam gaminiui ir kuris galioja paraiškos daryti pakeitimą pateikimo 
dieną, išskyrus tuos atvejus, kai pareiškėjas nusprendžia laikytis vėliau 
įsigaliojusių pakeitimų sertifikavimo specifikacijų arba to reikalaujama 
pagal e bei f punktus, ir 21A.18 dalyje nustatytus taikomus aplinkos 
apsaugos reikalavimus.  

(4) 21A.101 dalis papildoma nauju f punktu: 

(f) Jeigu pareiškėjas nusprendžia laikytis tinkamumo skraidyti kodeksų 
pakeitimo, kuris įsigaliojo po paraiškos pakeisti tipą pateikimo, 
sertifikavimo specifikacijos, pareiškėjas taip pat privalo laikytis visų kitų 
sertifikavimo specifikacijų, kurias Agentūra laiko tiesiogiai susijusiomis. 

 
 


