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Ontwerp 

VERORDENING (EG) nr. …/… VAN DE COMMISSIE 

van […] 

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1702/2003 van de Commissie tot vaststelling van 
uitvoeringsvoorschriften inzake de luchtwaardigheid en milieucertificering van 

luchtvaartuigen en aanverwante producten, onderdelen en uitrustingsstukken, alsmede 
voor de certificering van ontwerp- en productieorganisaties 

(voor de EER relevante tekst) 

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 
80, lid 2, 
Gelet op Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van 
burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de Veiligheid van de 
Luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 
en Richtlijn 2004/36/EG1, en met name op artikel 5, lid 5, 
Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Opdat een hoog uniform niveau van luchtvaartveiligheid in Europa kan worden 
gehandhaafd, is het noodzakelijk dat er wijzigingen worden aangebracht aan de eisen 
en procedures voor de certificering van luchtvaartuigen en aanverwante producten, 
onderdelen en uitrustingsstukken, en van ontwerp- en productieorganisaties, 
inzonderheid om de bepalingen betreffende het vaststellen van de certificeringsbasis 
voor typecertificaten en wijzigingen aan typecertificaten consistenter te maken door de 
mogelijkheid om te verkiezen te voldoen aan latere normen ook in te voeren voor 
wijzigingen. 

(2) Verordening (EG) nr. 1702/2003 dient derhalve dienovereenkomstig te worden 
gewijzigd. 

(3) De maatregelen in deze verordening zijn gebaseerd op het advies2 dat het Europees 
Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (hierna "het Agentschap" genoemd) 
heeft uitgebracht in overeenstemming met artikel 17, lid 2, onder b), en artikel 19, 
lid 1, van Verordening (EG) nr. 216/2008. 

(4) De maatregelen in deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het 
comité dat is ingesteld bij artikel 65 van Verordening (EG) nr. 216/2008. 

 
1 PB L 79 van 19.3.2008, blz. 1. 
2 Advies 01/2009 over de "Mogelijkheid om af te wijken van de luchtwaardigheidsvoorschriften in geval 

van ontwerpwijzigingen". 
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Verordening (EG) nr. 1702/2003 wordt als volgt gewijzigd: 

1. De bijlage (deel 21) wordt gewijzigd in overeenstemming met de bijlage bij deze 
verordening. 

Artikel 2 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgend op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.  
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 

Voor de Commissie 
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BIJLAGE 

1. De bijlage (deel 21) bij Verordening (EG) nr. 1702/2003 wordt als volgt gewijzigd: 

(1) in punt 21A.17 wordt punt a) vervangen door hetgeen volgt: 

a) De basis voor typecertificering die dient te worden gemeld voor het 
afgeven van een typecertificaat of een beperkt typecertificaat moet 
bestaan uit: 
1. de toepasselijke, door het Agentschap vastgelegde 

luchtwaardigheidsvoorschriften die van kracht zijn op de datum van 
de aanvraag om dat certificaat, tenzij 
i) anders wordt gespecificeerd door het Agentschap, of 
ii) de aanvrager verkiest te voldoen aan certificeringsspecificaties 

van later van kracht geworden amendementen, of dit wordt 
vereist overeenkomstig de paragrafen (c) en (d); 

2. elke speciale voorwaarde die wordt voorgeschreven in 
overeenstemming met 21A.16B a). 

(2) in punt 21A.17 wordt punt d) vervangen door hetgeen volgt: 

d) Als een aanvrager verkiest te voldoen aan een certificeringsspecificatie 
van een amendement bij de luchtwaardigheidsvoorschriften dat van 
kracht wordt nadat de aanvraag om een typecertificaat is ingediend, moet 
de aanvrager ook voldoen aan elke andere certificeringsspecificatie die 
er naar het oordeel van het Agentschap rechtstreeks verband mee houdt. 

(3) in punt 21A.101 wordt punt a) vervangen door hetgeen volgt: 

a) Een aanvrager van een wijziging aan een typecertificaat moet aantonen 
dat het gewijzigde product voldoet aan de 
luchtwaardigheidsvoorschriften die van toepassing zijn voor het 
gewijzigde product en van kracht zijn op de datum van de aanvraag om 
de wijziging, tenzij de aanvrager verkiest te voldoen aan 
certificeringsspecificaties van later van kracht geworden amendementen 
of dit wordt vereist overeenkomstig de paragrafen (e) en (f), en aan de 
toepasselijke milieu-eisen zoals uiteengezet in 21A.18. 

(4) in punt 21A.101 wordt een nieuw punt f) toegevoegd: 

f) Als een aanvrager verkiest te voldoen aan een certificeringsspecificatie 
van een amendement bij de luchtwaardigheidsvoorschriften dat van 
kracht wordt nadat de aanvraag om een wijziging aan een typecertificaat 
is ingediend, moet de aanvrager ook voldoen aan elke andere 
certificeringsspecificatie die er naar het oordeel van het Agentschap 
rechtstreeks verband mee houdt. 

 


