
Predlog 
 

UREDBE KOMISIJE (ES) št. …/… 
 

z dne […] 
 

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za 
certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in 

okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij 
 

(Besedilo velja za EGP) 
 
 

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE – 
 
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80 (2) Pogodbe, 
 
ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 
2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za 
varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in 
Direktive 2004/36/ES1, predvsem člena 5(5) te uredbe, 
 
ob upoštevanju naslednjega: 
 
(1) za izboljšanje stroškovne učinkovitosti v postopku certificiranja v Evropi je potrebno 

uvesti spremembe zahtev in postopkov za certificiranje zrakoplovov in sorodnih 
proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje 
projektivnih in proizvodnih organizacij, še zlasti, da bi ponovno vzpostavili doslednost 
pri certificiranju pomožnih pogonskih enot in odobritvi popravil teh enot; 

(2) zato je treba ustrezno spremeniti Uredbo Komisije (ES) št. 1702/2003 z dne 
24. septembra 2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in 
sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter 
potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij2 ; 

 
(3) ukrepi, predvideni s to uredbo, temeljijo na mnenju, ki ga je izdala Evropska agencija 

za varnost v letalstvu3 v skladu s členoma 17(2)(b) in 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008; 

(4) ukrepi, predvideni s to uredbo, so skladni z mnenjem odbora Evropske agencije za 
varnost v letalstvu, ustanovljenim s členom 65(4) Uredbe (ES) št. 216/2008 –  

 
SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 
 

Člen 1 

Uredba (ES) št. 1702/2003 se spremeni: 

1. Priloga (Del 21) je spremenjena v skladu s Prilogo k tej uredbi. 

                                                 
1 UL L 79, 19.3.2008, str. 1 
2 UL L 243, 27.9.2003, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1057/2008 

(UL L 283, 28.10.2008, str. 30) 
3 Mnenje 02/2009 „Popravila in spremembe načrtov k odredbi o evropskem tehničnem standardu 
(ETSO)“ 

Stran 1 od 4 



 
Člen 2 

Začetek veljavnosti 
 
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 
 
 
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.  

V Bruslju, 

Za Komisijo  

Stran 2 od 4 



PRILOGA 

1. Priloga (Del 21) k Uredbi Komisije (ES) št. 1702/2003 se spremeni: 

(1) V 21A.263(c) se točka (5) nadomesti z naslednjim: 

5. odobravati projekte velikih popravil proizvodov ali pomožnih 
pogonskih enot, za katere ima certifikat tipa ali dodatni certifikat 
tipa ali dovoljenje ETSO. 

(2) v 21A.431 se podtočka (d) nadomesti z naslednjim: 

(d) Popravilo artikla ETSO, ki ni pomožna pogonska enota (PPE), se šteje za 
spremembo projekta ETSO in se obravnava v skladu z 21A.611. 

(3) V 21A.433(a) se točka (1) nadomesti z naslednjim: 

1. dokazati skladnost z osnovo za certifikacijo tipa in zahtevami 
glede varstva okolja, na katere se certifikat tipa, dodatni certifikat 
tipa ali dovoljenje ETSO za PPE sklicuje ali ki so veljavna na dan 
vloge (za odobritev načrta popravil), ter katerimi koli 
spremembami teh specifikacij ali posebnimi pogoji, ki jih agencija 
šteje za potrebne za uvedbo ravni varnosti, enakovredne tisti iz 
osnove za certifikacijo tipa, na katero se certifikat tipa, dodatni 
certifikat tipa ali dovoljenje ETSO za PPE sklicuje; 

(4)  v 21A.433 se podtočka (b) nadomesti z naslednjim: 

(b) Če prosilec ni nosilec certifikata tipa, dodatnega certifikata tipa ali 
dovoljenja ETSO za PPE, lahko izpolni zahteve iz odstavka (a) z uporabo 
lastnih virov ali v dogovoru z nosilcem certifikata tipa, dodatnega 
certifikata tipa in dovoljenja ETSO za PPE. 

(5) Točka 21A.437 se nadomesti z naslednjim: 

21A.437 Izdaja potrdila načrta popravila 

Ko je dana izjava in je dokazano, da je načrt popravila v skladu z veljavnimi 
certifikacijskimi specifikacijami in zahtevami glede varstva okolja iz 
21A.433(a)(1), ga odobri: 

(a) agencija; ali 

(b) ustrezno odobrena organizacija, ki je hkrati nosilec certifikata tipa, 
dodatnega certifikata tipa ali dovoljenja ETSO za PPE, po postopku, 
dogovorjenem z agencijo; ali 

(c) samo pri malih popravilih pa ustrezno odobrena projektna organizacija po 
postopku, dogovorjenem z agencijo. 

(6) v 21A.445 se podtočka (b) nadomesti z naslednjim: 

(b) Če organizacija, ki vrednoti škodo po odstavku (a), ni niti agencija niti 
nosilec certifikata tipa, dodatnega certifikata tipa ali dovoljenja ETSO za 
PPE, mora ta organizacija dokazati, da so informacije, na katerih temelji 
vrednotenje, ustrezne, na podlagi svojih lastnih virov ali dogovora z 
nosilcem certifikata tipa, dodatnega certifikata tipa ali dovoljenja ETSO 
za PPE ali po potrebi proizvajalca. 

(7) V 21A.451(a) se točka 1 (ii) nadomesti z naslednjim: 

Stran 3 od 4 



Stran 4 od 4 

(ii) so zajete v sodelovanju z nosilcem certifikata tipa, dodatnega certifikata 
tipa in dovoljenja ETSO za PPE pod 21A.433(b). 

(8) v 21A.451 se podtočka (b) nadomesti z naslednjim: 

(b) Razen nosilcev certifikatov tipa ali dovoljenja ETSO za PPE, za katere se 
uporablja 21A.44, mora nosilec odobritve načrta malega popravila: 

1. prevzeti obveznosti, določene v 21A.4, 21A.447 in 21A.449; in 

2. opredeliti oznake, vključno s črkami EPA, v skladu z 21A.804(a). 

(9) v 21A.604 se podtočka (b) nadomesti z naslednjim: 

(b) z odstopanjem od 21A.611 se za odobritev sprememb uporablja poddel D 
ali poddel E Dela 21. Če se uporablja poddel E, se namesto dodatnega 
certifikata tipa izda posebno dovoljenje ETSO. 

(10) V 21A.604 se doda naslednja podtočka (c): 

(c) Za odobritev načrta popravila velja poddel M Dela 21. 

 


