
Návrh 
 

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. …/... 
 

z […], 
 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 stanovujúce 
vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho 

osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj 
osvedčovania projekčných a výrobných organizácií 

 
(Text s významom pre EHP) 

 
 

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, 
 
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2, 
 
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 
2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre 
bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) 
č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES1, a najmä na jeho článok 5 ods. 5, 
 
keďže: 
 
(1) Na zlepšenie efektívnosti vynaložených nákladov v rámci procesu osvedčovania 

v Európe treba zmeniť požiadavky na osvedčovanie a postupy osvedčovania lietadiel 
a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení a projekčných a výrobných organizácií, a to 
najmä obnoviť jednotu pri udeľovaní osvedčení pomocným energetickým jednotkám 
a schvaľovaní opráv týchto jednotiek. 

(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 z 24. septembra 2003 stanovujúce vykonávacie 
pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel 
a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných 
a výrobných organizácií2, treba preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť. 

 
(3) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú založené na stanovisku Európskej agentúry 

pre bezpečnosť letectva3 v súlade s článkom 17 ods. 2 písm. b) a článkom 19 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 216/2008. 

(4) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru Európskej 
agentúry pre bezpečnosť letectva zriadeného podľa článku 65 ods. 4 nariadenia (ES) 
č. 216/2008, 

 
PRIJALA TOTO NARIADENIE: 
 

Článok 1 

Nariadenie (ES) č. 1702/2003 sa mení a dopĺňa takto: 

1. Príloha (časť 21) sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu. 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1. 
2 Ú. v. L 243, 27.9.2003, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) 
č. 1057/2008 (Ú. v. EÚ L 283, 28.10.2008, s. 30). 

3 Stanovisko č. 2/2009 „Opravy a konštrukčné zmeny predmetov vyrobených podľa Európskeho 
technického štandardného schválenia (ETSO)“ 
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Článok 2 

Nadobudnutie účinnosti 
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom 
vestníku Európskej únie. 
 
 
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch.  

V Bruseli 

Za Komisiu  
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PRÍLOHA 

1. Príloha (časť 21) k nariadeniu Komisie (ES) č. 1702/2003 sa mení a dopĺňa takto: 

(1) V bode 21A.263 ods. c) sa bod 5 nahrádza takto: 

5. schvaľovať postup väčšej opravy výrobkov alebo pomocných 
energetických jednotiek, na ktoré vlastní typové osvedčenie alebo 
doplnkové typové osvedčenie, resp. schválenie ETSO. 

(2) V bode 21A.431 sa ods. d) nahrádza takto: 

d) Oprava predmetu ETSO iného, ako je pomocná energetická jednotka 
(APU), sa považuje za zmenu konštrukcie ETSO, a preto sa musí 
postupovať podľa 21A.611. 

(3) V bode 21A.433 ods. a) sa bod 1 nahrádza takto: 

1. preukáže zhodu so základňou typového osvedčovania 
a požiadavkami na ochranu životného prostredia formou odkazu 
v typovom osvedčení alebo doplnkovom typovom osvedčení alebo 
schválení ETSO pre pomocnú energetickú jednotku (APU) alebo 
požiadavkami platnými ku dňu žiadosti (o schválenie postupu 
opravy), spolu s akýmikoľvek zmenami a doplnkami tých 
technických podmienok osvedčovania alebo osobitných 
podmienok, ktoré agentúra považuje za potrebné na zaručenie 
úrovne bezpečnosti rovnocennej úrovni stanovenej základňou 
typového osvedčovania zahrnutej odkazom v typovom osvedčení 
alebo doplnkovom typovom osvedčení, resp. schválení ETSO pre 
pomocnú energetickú jednotku. 

(4)  V bode 21A.433 sa ods. b) nahrádza takto: 

b) Ak nie je žiadateľ držiteľom typového osvedčenia alebo doplnkového 
typového osvedčenia alebo schválenia ETSO pre pomocnú energetickú 
jednotku (APU), môže splniť požiadavky odseku a) použitím svojich 
vlastných zdrojov alebo zodpovedajúcou dohodou s držiteľom typového 
osvedčenia alebo doplnkového typového osvedčenia, resp. schválenia 
ETSO pre pomocnú energetickú jednotku. 

(5) Bod 21A.437 sa nahrádza takto: 

21A.437 Vydanie schválenia postupu opravy 

Ak bolo vyhlásené a preukázané, že postup opravy spĺňa príslušné technické 
podmienky osvedčovania a požiadavky na ochranu životného prostredia podľa 
21A.433 ods. a) bod 1), schváli ho: 

a) agentúra, alebo 

b) príslušná organizácia s povolením na projektovanie, ktorá je súčasne 
držiteľom typového osvedčenia alebo doplnkového typového osvedčenia 
alebo schválenia ETSO pre pomocnú energetickú jednotku (APU), podľa 
postupu dohodnutého s agentúrou, alebo  

c) len pri malých opravách, príslušná organizácia s povolením na 
projektovanie podľa postupu dohodnutého s agentúrou. 

(6) V bode 21A.445 sa ods.. b) nahrádza takto: 

b) Ak organizácia posudzujúca poškodenie podľa odseku a) nie je ani 
agentúra, ani držiteľ typového osvedčenia alebo doplnkového typového 
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osvedčenia alebo schválenia ETSO pre pomocnú energetickú jednotku 
(APU), dokáže, že disponuje primeranými informáciami, na ktorých je 
posúdenie založené, ktoré pochádzajú buď z jej vlastných zdrojov, alebo 
ich získala na základe dohody s držiteľom typového osvedčenia alebo 
doplnkového typového osvedčenia alebo schválenia ETSO pre pomocnú 
energetickú jednotku alebo výrobcom. 

(7) V bode 21A.451 ods. a) sa bod 1 ii) nahrádza takto: 

ii) ktoré následne plní v spolupráci s držiteľom typového osvedčenia a/alebo 
doplnkového typového osvedčenia a s držiteľom schválenia ETSO pre 
pomocnú energetickú jednotku (APU) podľa 21A.433 ods. b). 

(8) V bode 21A.451 sa ods. b) nahrádza takto: 

b) Okrem držiteľov typových osvedčení alebo držiteľov schválenia ETSO pre 
pomocné energetické jednotky (APU), pre ktorých platia ustanovenia 
21A.44, držiteľ schválenia postupu menšej opravy: 

1. preberá povinnosti uložené v 21A.4, 21A.447 a 21A.449; a 

2. uvedie označenie, vrátane písmen EPA v súlade s 21A.804 
ods. a). 

(9) V bode 21A.604 sa ods. b) nahrádza takto: 

b) podčasť D alebo E tejto časti 21 sa uplatňuje pri schválení konštrukčných 
zmien odlišne od 21A.611. Ak sa použije podčasť E, namiesto 
doplnkového typového osvedčenia sa vystaví samostatné schválenie 
ETSO. 

(10) V bode 21A.604 sa dopĺňa ods. c) takto: 

c) podčasť M tejto časti 21 sa uplatňuje pri schvaľovaní postupu opravy. 

 


