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KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

V Bruselu dne […] 
C 

Návrh 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. ....../2010 

ze dne […], 

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a 

zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a 
výrobních organizací  

(Text s významem pro EHP) 
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Návrh 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. …/… 

ze dne …,  

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a 

zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a 
výrobních organizací  

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÁ KOMISE,  

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 
o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro 
bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/202 a 
směrnice 2004/36/ES1,  

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) V zájmu zachování vysoké jednotné úrovně bezpečnosti letectví v Evropě je nutné 
zavést změny požadavků a postupů pro certifikaci letadel a souvisejících výrobků, 
letadlových částí a zařízení a certifikaci projekčních a výrobních organizací, zejména 
vypracovat pravidla vztahující se k prokazování vyhovění požadavkům certifikační 
předpisové základny a požadavkům na ochranu životního prostředí a zavést možnost 
rozšíření práv vyplývajících z oprávnění organizace k projektování na schvalování 
nevýznamných revizí letových příruček. 

(2) Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 2  by proto mělo být odpovídajícím způsobem 
změněno. 

(3) Opatření stanovená tímto nařízením vycházejí ze stanoviska3 vydaného Evropskou 
agenturou pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) v souladu s čl. 17 odst. 2 
písm. b) a čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008. 

(4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného 
článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,  

                                                 
1 Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1108/2009 ze dne 

21. října 2009 (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 51). 
2 Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1194/2009 ze dne 

30. listopadu 2009 (Úř. věst. L 321, 8.12.2009, s. 5). 
3 Stanovisko č. 01/2010 k „Hlavě J - oprávnění organizace k projektování“. 
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PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

Příloha (část 21) nařízení (ES) č. 1702/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení. 

Článek 2 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
Unie.  

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu 

Za Komisi 
předseda 
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PŘÍLOHA  

Příloha (část 21) nařízení (ES) č. 1702/2003 se mění takto: 

1. Bod 21A.20 se nahrazuje tímto: 

„21A.20 Vyhovění požadavkům certifikační předpisové základny a požadavkům na 
ochranu životního prostředí 

a) Žadatel o typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely je povinen 
prokázat vyhovění použitelným požadavkům certifikační předpisové základny a požadavkům 
na ochranu životního prostředí a je povinen poskytnout agentuře prostředky, kterými bylo 
takové vyhovění prokázáno. 

b) Žadatel je povinen předložit agentuře certifikační program upřesňující prostředky, 
kterými se vyhovění prokazuje. Tento dokument je během procesu certifikace aktualizován 
dle potřeby.  

c) Žadatel je povinen vyhovění požadavkům odůvodnit a odůvodnění zaznamenat 
v dokladech o vyhovění požadavkům na základě certifikačního programu stanoveného podle 
písmene b). 

d) Žadatel je povinen prohlásit, že prokázal vyhovění použitelným požadavkům 
certifikační předpisové základny a požadavkům na ochranu životního prostředí na základě 
certifikačního programu stanoveného podle písmene b). 

e) Je-li žadatel držitelem odpovídajícího oprávnění organizace k projektování, je povinen 
učinit prohlášení podle písmene d) v souladu s hlavou J.“ 

 

2. V bodě 21A.21 se písmeno b) nahrazuje tímto: 

„b) předložil prohlášení uvedené v bodě 21A.20 písm. d) a“. 

 

3. Bod 21A.33 se mění takto: 

a) název se nahrazuje názvem „21A.33 Kontroly a zkoušky“; 

b) písmeno a) se nahrazuje tímto: 

„a) Žadatel je povinen vykonat všechny kontroly a zkoušky nezbytné k průkazu vyhovění 
použitelným požadavkům certifikační předpisové základny a požadavkům na ochranu 
životního prostředí.“; 

c) písmeno d) se nahrazuje tímto: 

„d) Žadatel je povinen umožnit agentuře přezkoumání jakéhokoliv hlášení, provedení 
jakékoliv kontroly a provedení nebo dosvědčení jakékoliv letové a pozemní zkoušky nezbytné 
ke kontrole platnosti prohlášení o vyhovění předloženého žadatelem podle bodu 21A.20 
písm. d) a k určení, zda žádný rys nebo vlastnost nečiní výrobek nebezpečným při použití, pro 
které je certifikace požadována.“ 

 

4. V bodě 21A.97 písm. a) se odstavce 2, 3 a 4 nahrazují tímto: 

„2. prokázat, že změněný výrobek vyhovuje použitelným požadavkům certifikačních 
specifikací a požadavkům na ochranu životního prostředí vymezeným v bodě 21A.101; 

3. vyhovět bodu 21A.20 písm. b), c) a d) a  
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4. je-li žadatel držitelem odpovídajícího oprávnění organizace k projektování, učinit 
prohlášení podle bodu 21A.20 písm. d) v souladu s hlavou J;“. 

 

5. V bodě 21A.103 písm. a) se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto: 

„1.  předložil prohlášení uvedené v bodě 21A.20 písm. d) a 

2. bylo prokázáno, že:  

i) změněný výrobek splňuje použitelné požadavky certifikačních specifikací a 
požadavky na ochranu životního prostředí vymezené v bodě 21A.101; 

ii)  všechna ustanovení k letové způsobilosti, kterým nebylo vyhověno, jsou 
kompenzována činiteli zajišťujícími rovnocennou úroveň bezpečnosti a 

iii)  žádný rys nebo vlastnost výrobku jej nečiní nebezpečným pro použití, pro něž je 
certifikace požadována.“ 

 

6. Bod 21A.115 se nahrazuje tímto: 

„21A.115 Vydání doplňkového typového osvědčení 

Žadatel má právo získat doplňkové typové osvědčení vydané agenturou poté, co: 

a) předložil prohlášení uvedené v bodě 21A.20 písm. d) a 

b) bylo prokázáno, že: 

1. změněný výrobek splňuje použitelné požadavky certifikačních specifikací a 
požadavky na ochranu životního prostředí vymezené v bodě 21A.101; 

2. všechna ustanovení k letové způsobilosti, kterým nebylo vyhověno, jsou 
kompenzována činiteli zajišťujícími rovnocennou úroveň bezpečnosti a 

3. žádný rys nebo vlastnost výrobku jej nečiní nebezpečným pro použití, pro něž je 
certifikace požadována; 

c) prokázal svou způsobilost v souladu s bodem 21A.112B; 

d) uzavřel-li žadatel podle bodu 21A.113 písm. b) dohodu s držitelem typového 
osvědčení: 

1. držitel typového osvědčení oznámil, že nemá žádné technické námitky k informaci 
předložené podle bodu 21A.93, a 

2. držitel typového osvědčení se dohodl s držitelem doplňkového typového osvědčení na 
spolupráci pro zajištění plnění všech povinností pro zachování letové způsobilosti změněného 
výrobku prostřednictvím vyhovění bodům 21A.44 a 21A.118A.“ 

 

7. V bodě 21A.263 písm. c) se odstavec 4 nahrazuje tímto: 

„4. schvalovat nevýznamné revize letové příručky a dodatků a vydávat tyto revize 
obsahující následující prohlášení: „Opravené vydání č. [YY] letové příručky (nebo dodatku) 
č. [ZZ] je schváleno na základě oprávnění DOA č. EASA.21J. [XXXX].“ “  


