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Förslag till 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) NR …/… 

av den […]  

om ändring av förordning (EG) nr 1702/2003 om fastställande av 
tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och 

tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- 
och tillverkningsorganisationer  

(Text av betydelse för EES) 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA 
FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2, 
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 
20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila 
luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande 
av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG1, 
framför allt artikel 5.5, och 
av följande skäl: 

(1) Det är nödvändigt att ändra krav och förfaranden för certifiering av luftfartyg och 
tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för konstruktions- och 
tillverkningsorganisationer för att upprätthålla en hög och enhetlig luftfartssäkerhet i 
Europa, särskilt för att se till att bestämmelserna om upprättande av certifieringsgrund 
för typcertifikat och ändringar av typcertifikat är konsekventa, genom att införa en 
möjlighet att välja att uppfylla senare normer även för ändringar. 

(2) Förordning (EG) nr 1702/2003 bör därför ändras i enlighet med detta. 

(3) Åtgärderna som anges i denna förordning bygger på yttrandet2 från Europeiska byrån 
för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) enligt artiklarna 17.2 b och 19.1 i 
förordning (EG) nr 216/2008. 

(4) Åtgärderna i denna förordning överensstämmer med yttrandet från den kommitté som 
inrättades enligt artikel 65 i förordning (EG) nr 216/2008.  

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE: 

Artikel 1 

Förordning (EG) nr 1702/2003 ska ändras på följande sätt: 

1. Bilagan (del 21) ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning. 

 
1 EUT L 79, 19.3.2008, s. 1. 
2 Yttrande nr 01/2009 om möjlighet att avvika från luftvärdighetskoden vid konstruktionsändringar. 
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Artikel 2 

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.  
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i Bryssel den  

På kommissionens vägnar 
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BILAGA  

1. Bilagan (del 21) till förordning (EG) nr 1702/2003 ska ändras på följande sätt: 

1. I punkt 21A.17 ska led a ersättas med följande: 

a) Den typcertifieringsgrund som ska meddelas för utfärdande av 
typcertifikat eller begränsade typcertifikat ska bestå av 
1. tillämplig luftvärdighetskod, fastställd av byrån, som är i kraft vid 

tidpunkten för ansökan om certifikatet, om inte 
i) något annat anges av byrån, eller 
ii) uppfyllande av certifieringsspecifikationer i senare ändringar 

väljs av sökanden eller krävs av byrån enligt punkt c eller d, 
2. varje särskilt villkor som föreskrivs i överensstämmelse 

med 21A.16B a. 

2. I punkt 21A.17 ska led d ersättas med följande: 

d) Om en sökande väljer att uppfylla en certifieringsspecifikation i en 
ändring av de luftvärdighetskoder som träder i kraft efter det att ansökan 
om typcertifikat har lämnats in, ska denne även uppfylla eventuella 
andra certifieringsspecifikationer som byrån anser vara direkt 
sammanhörande. 

3. I punkt 21A.101 ska led a ersättas med följande: 

a) En sökande till en ändring av ett typcertifikat ska visa att den 
modifierade produkten uppfyller den luftvärdighetskod som är tillämplig 
för den modifierade produkten och som gäller den dag ansökan om 
ändringen görs, om inte uppfyllande av certifieringsspecifikationer i 
senare ändringar väljs av sökanden eller krävs av byrån enligt punkt e 
eller f, samt uppfyller de tillämpliga miljöskyddskrav som anges i 
21A.18.  

4. I punkt 21A.101 ska följande led läggas till som led f: 

f) Om en sökande väljer att uppfylla en certifieringsspecifikation i en 
ändring av de luftvärdighetskoder som träder i kraft efter det att ansökan 
om en ändring av en typ har lämnats in, ska denne även uppfylla 
eventuella andra certifieringsspecifikationer som byrån anser vara direkt 
sammanhörande. 

 


