
Предложение за 
 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № …/… НА КОМИСИЯТА 
 

от [...] 
 

за изменение на Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията за определяне на 
правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на 
околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части 
и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени 

организации 
 

(Текст от значение за ЕИП) 
 
 

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, 
 
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 
80, параграф 2 от него,  
 
като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и Съвета от 20 
февруари 2008 година относно общи правила в областта на гражданското 
въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за 
отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 
2004/36/ЕО1, и по-специално член 5, параграф 5 от него, 
 
като има предвид, че: 
 
(1) С цел подобряване на ефективността на разходите в процеса на сертифициране в 

Европа, е необходимо да се въведат промени в изискванията и процедурите за 
сертифициране на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и 
оборудване, както и на проектантски и производствени организации, в частност да 
се възстанови последователността в сертифицирането на спомагателни силови 
установки (APU) и одобрението на ремонта на тези единици; 

(2) Поради това е необходимо Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията от 24 
септември 2003 година относно определяне на правила за прилагане на 
сертифициране на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и 
оборудване за летателна годност и за опазване на околната среда, както и за 
сертифициране на проектантски и производствени организации2 да бъде съответно 
изменен; 

 
(3) Мерките на настоящия регламент се основават на становището, формулирано от 

Европейската агенция за авиационна безопасност3, в съответствие с член 17, 
параграф 2, буква б) и член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008; 

(4) Мерките в настоящия регламент са в съответствие със становището на Комитета на 
Европейската агенция за авиационна безопасност, създаден на основание член 65, 
параграф 4 на Регламент (ЕО) № 216/2008. 

 
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 
 

Член 1 

Регламент (ЕО) № 1702/2003 се изменя, както следва: 

                                                 
1  OВ L 79, 19.3.2008 г., стр.1 
2  OВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 6 Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1057/2008 (OВ L 

283, 28.9.2008 г., стр. 30) 
3 Становище 02/2009 относно „Ремонт и промени в проекта на Европейски технически стандарти 

(ETSO)” 
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1. Приложението (част-21) се изменя в съответствие с приложението към настоящия 
Регламент. 

 
Член 2 

Влизане в сила 
 
Настоящият регламент влиза в сила на деня след публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз. 
 
 
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 
държави-членки.  

Съставено в Брюксел, 

За Комисията  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Приложението (част-21) към Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията се изменя, 
както следва: 

(1) В точка 21A.263, буква в), точка 5) се заменя със следния текст: 

5. Да одобрява проект за значителни ремонти на продукти или 
спомагателни силови установки, за които той притежава типов 
сертификат, допълнителен типов сертификат или разрешение 
ETSO. 

(2) В точка 21A.431, буква г) се заменя със следния текст: 

г) Проектът за ремонт на предмет ETSO, различен от спомагателна 
силова установка (APU), се разглежда като промяна в ETSO-проект и 
се извършва в съответствие с 21A.611. 

(3) В точка 21A.433, буква а), точка 1) се заменя със следния текст: 

1. Показва съответствие с основанието за типов сертификат и 
изискванията за опазване на околната среда, вградени чрез 
препратка към типовия сертификат, допълнителния типов 
сертификат или разрешение ETSO за APU, който е приложим в 
случая, или тези, действащи към датата на заявлението (за 
одобрение на проект за ремонт), заедно с всякакви изменения 
към тези сертификационни спецификации или специални 
условия, които Агенцията счита за необходими за изграждане 
на равнище на безопасност, еквивалентно на това, установено 
в основанието за типово сертифициране, инкорпорирано чрез 
препратка към типовия сертификат, допълнителния типов 
сертификат или разрешението ETSO за APU. 

(4)  В точка 21A.433, буква б) се заменя със следния текст: 

б) Когато заявителят не е притежател на типов сертификат, 
допълнителен типов сертификат или разрешение ETSO за APU, както 
е приложимо в случая, заявителят може да отговаря на условията на 
буква а) чрез използване на своите собствени ресурси или чрез 
споразумение с притежателя на типовия сертификат, допълнителния 
типов сертификат или разрешение ETSO за APU, както е приложимо в 
случая.” 

(5) Точка 21A.437 се заменя със следния текст: 

21A.437 Издаване на одобрение за проект на ремонт 

Когато се декларира и е показано, че проектът на ремонт отговаря на 
приложимите сертификационни спецификации и изискванията за опазване 
на околната среда съгласно 21А.433 буква а), точка 1), той се одобрява: 

a) От Агенцията; или 

б) От подходяща одобрена организация, която също е притежател на 
типов сертификат, допълнителен типов сертификат или на 
разрешение ETSO за APU, съгласно процедура, съгласувана с 
Агенцията; или 

в) Само за малък ремонт – от подходяща одобрена проектантска 
организация, съгласно процедура, договорена с Агенцията. 

(6) В точка 21A.445, буква б) се заменя със следния текст: 

Страница 3 от 4 



Страница 4 от 4 

б) Когато организацията, извършваща оценка на повредата съгласно 
буква а), не е нито Агенцията, нито притежател на типов сертификат, 
допълнителен типов сертификат или разрешение ETSO за APU, такава 
организация доказва, че информацията, на основание на която е 
направена оценката, е адекватна, било чрез собствените ресурси на 
организацията или чрез споразумение с притежателя на типов 
сертификат, допълнителен типов сертификат или разрешение ETSO 
за APU, или, ако е приложимо, от производителя. 

(7) В точка 21A.451 буква а), точка 1, подточка ii) се заменя със следния текст: 

ii) подразбиращи се в сътрудничеството с притежателя на типов 
сертификат, допълнителен типов сертификат или разрешение ETSO 
за APU, съгласно 21А.433, буква б), както е подходящо. 

(8) В точка 21A.451, буква б) се заменя със следния текст: 

б) С изключение на притежателите на типови сертификати или на 
притежателите на разрешение за APU, за които се прилага 21А.44, 
притежателят на одобрение на проекта за малък ремонт: 

1. Приема задълженията, установени в 21А.4, 21А.447 и 21А.449; 
и 

2. Определя маркирането, включително буквите ЕРА, в 
съответствие с 21А.804, буква а). 

(9) В точка 21A.604, буква б) се заменя със следния текст: 

б) Подчаст Г или подчаст Д на част 21 са приложими за одобрение на 
промени в проекта чрез дерогация от 21А.611. Когато се използва 
подчаст Д, се издава отделно ETSO разрешение вместо допълнителен 
типов сертификат. 

(10) В точка 21A.604, буква в) се добавя, както следва: 

в) Подчаст М на част 21 е приложима за одобрението на проекти за 
ремонт. 

 


