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Forslag til 

KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. .../... 

av  

om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av 
gjennomføringsregler for luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og 
tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og 

produksjonsorganisasjoner  

(EØS-relevant tekst) 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR –  

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 80 
nr. 2, 
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 
2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå og 
om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 
2004/36/EF1 , særlig artikkel 5 nr. 5, og 
ut fra følgende betraktninger: 

(1) For å opprettholde et høyt, ensartet flysikkerhetsnivå i Europa er det nødvendig å gjøre 
endringer i kravene til og framgangsmåtene for sertifisering av luftfartøyer og 
tilhørende produkter, deler og utstyr og for konstruksjons- og 
produksjonsorganisasjoner, særlig for å gjenopprette samsvar mellom bestemmelsene 
om fastsettelse av typesertifikatgrunnlaget og endringer i typesertifikater ved å åpne 
for muligheten for å velge samsvar med senere standarder også når det gjelder 
endringer. 

(2) Forordning (EF) nr. 1702/2003 bør derfor endres tilsvarende. 

(3) Tiltakene fastsatt i denne forordning bygger på uttalelsen2 utstedt av Det europeiske 
flysikkerhetsbyrå (heretter kalt “Byrået”) i samsvar med artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og 
19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

(4) Tiltakene i denne forordning er i samsvar med uttalelsen fra komiteen opprettet i 
henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 artikkel 65 –   

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1  

I kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 gjøres følgende endringer: 

1. Vedlegg (del 21) endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

 
1 EUT L 79 av 19.3.2008, s.1 
2 Uttalelse 01/2009 om “Mulighet for å avvike fra luftdyktighetsreglene ved konstruksjonsendringer”. 
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Artikkel 2  

Denne forordning trer i kraft den tyvende dag etter at den er kunngjort i Den europeiske 
unions tidende.  
Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 
medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel,   

For Kommisjonen 
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VEDLEGG  

1. I vedlegg IV (del 21) til forordning (EF) nr. 1702/2003 gjøres følgende endringer: 

(1) I 21A.17 skal bokstav a) lyde: 

a) Typesertifikatgrunnlaget som skal meddeles for utstedelse av 
typesertifikater eller begrenset typesertifikat, skal bestå av: 
1. gjeldende luftdyktighetsregler, fastsatt av Byrået, som er i kraft på 

datoen da det søkes om sertifikatet, med mindre: 
i) Byrået har angitt noe annet, eller 
ii) søkeren velger samsvar med sertifiseringsspesifikasjoner i 

henhold til endringer som har trådt i kraft senere, eller dette 
kreves i henhold til bokstav c) og d). 

2. eventuelle særvilkår fastsatt i henhold til 21A.16B bokstav a). 

(2) I 21A.17 skal bokstav d) lyde: 

d) Dersom en søker velger å oppfylle en sertifiseringsspesifikasjon i en 
endring av luftdyktighetsreglene som er i kraft etter innleveringen av 
søknaden om typesertifikat, skal søkeren også overholde eventuelle 
andre endringer som ifølge Byrået har direkte tilknytning til denne. 

(3) I 21A.101 skal bokstav a) lyde: 

a) Den som søker om en endring av et typesertifikat, skal godtgjøre at det 
endrede produktet samsvarer med de luftdyktighetsregler som gjelder for 
det endrede produktet og er i kraft på datoen for søknaden om endringen, 
med mindre søkeren velger samsvar med sertifiseringsspesifikasjoner i 
henhold til endringer som er i kraft senere, eller dette kreves i henhold til 
bokstav e) og f), og med gjeldende miljøkrav fastsatt i 21A.18.  

(4) I 21A.101 skal ny bokstav f) lyde: 

f) Dersom en søker velger å oppfylle en sertifiseringsspesifikasjon i en 
endring av luftdyktighetsreglene som trer i kraft etter innleveringen av 
søknaden om en endring av et typesertifikat, skal søkeren også 
overholde eventuelle andre sertifiseringsspesifikasjoner som ifølge 
Byrået har direkte tilknytning til denne. 

 


