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Projektas 

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. …/… 

… 

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1702/2003, nustatantį orlaivio tinkamumo 
skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti 

aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų 
sertifikavimą įgyvendinančias taisykles 

(Tekstas svarbus EEE) 

EUROPOS KOMISIJA, 

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, 

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės saugos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos 
saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) 
Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB1, 

kadangi: 

(1) Siekiant Europoje išlaikyti vienodą aviacijos saugos lygį, būtina padaryti orlaivių ir 
susijusių gaminių, dalių ir prietaisų bei projektavimo ir gamybinių organizacijų 
sertifikavimo reikalavimų ir procedūrų pakeitimus, visų pirma parengti tipo 
sertifikavimo pagrindo ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi įrodymo taisykles 
ir numatyti galimybę suteikti projektavimo organizacijai teisę tvirtinti neesminius 
skrydžio vykdymo vadovo pakeitimus. 

(2) Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1702/20032 turėtų būti iš dalies atitinkamai pakeistas. 

(3) Šiame reglamente nustatytos priemonės pagrįstos Europos aviacijos saugos agentūros 
(toliau – Agentūra) pateikta nuomone3 pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 
17 straipsnio 2 dalies b punktą ir 19 straipsnio 1 dalį. 

(4) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 
65 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę, 

                                                 
1 OL L 79, 2008 3 19, p. 1. 2009 m. spalio 21 d. reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 

Reglamentu (EB) Nr. 1108/2009 (OL L 309, 2009 11 24, p. 51). 
2 OL L 243, 2003 9 27, p. 6. 2009 m. lapkričio 30 d. reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 

Reglamentu (EB) Nr. 1194/2009 (OL L 321, 2009 12 08, p. 5). 
3 Nuomonė 01/2010 dėl „J poskyrio. Projektavimo organizacijos patvirtinimas“. 
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PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 

1 straipsnis 

Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 priedo 21 dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento 
priedą. 

2 straipsnis 

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. 

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 

Priimta Briuselyje … 

Komisijos vardu 
Pirmininkas 
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PRIEDAS 

Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 priedo 21 dalis iš dalies keičiama taip: 

1. 21A.20 dalis keičiama taip: 

„21A.20. Tipo sertifikavimo pagrindo ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasis 

a) Pareiškėjas, siekiantis gauti tipo pažymėjimą arba riboto galiojimo tipo pažymėjimą, 
įrodo, kad laikosi taikomo tipo sertifikavimo pagrindo ir aplinkos apsaugos reikalavimų ir 
pateikia Agentūrai šį laikymąsi įrodančias priemones. 

b) Pareiškėjas pateikia Agentūrai sertifikavimo programą, kurioje pateikta išsami 
informacija apie reikalavimų laikymąsi įrodančias priemones. Jei būtina, šis dokumentas 
atnaujinamas sertifikavimo proceso metu. 

c) Pareiškėjas įtraukia atitikties pagrindimą į atitikties dokumentus pagal b punkte 
nustatytą sertifikavimo programą. 

d) Pareiškėjas pareiškia, kad jis įrodė, jog laikosi taikomo tipo sertifikavimo pagrindo ir 
aplinkos apsaugos reikalavimų pagal b punkte nustatytą sertifikavimo programą. 

e) Jeigu pareiškėjas turi atitinkamą projektavimo organizacijos patvirtinimą, d punkto 
pareiškimas pateikiamas pagal J poskyrio nuostatas.“ 

 

2. 21A.21 dalies b punktas keičiamas taip: 

„b) įteikia 21A.20 dalies d punkte nurodytą pareiškimą; ir“. 

 

3. 21A.33 dalis keičiama taip: 

a) pavadinimas keičiamas taip: „21A.33. Tikrinimai ir bandymai“; 

b) a punktas keičiamas taip: 

„a) Pareiškėjas atlieka visus tikrinimus ir bandymus, kurių reikia, kad būtų galima įrodyti, 
jog laikomasi taikomo tipo sertifikavimo pagrindo ir aplinkos apsaugos reikalavimų.“ 

c) d punktas keičiamas taip: 

„d) Pareiškėjas leidžia Agentūrai tikrinti visas ataskaitas, atlikti bet kokį patikrinimą, 
atlikti arba stebėti bet kokį skrydį ir antžeminį bandymą, būtiną atitikties deklaracijos, kurią 
pareiškėjas įteikė pagal 21A.20 dalies d punktą, pagrįstumui patikrinti ir nustatyti, ar dėl 
kokios nors ypatybės ar charakteristikos gaminys yra pavojingas jį naudojant pagal tas 
paskirtis, į kurias atsižvelgiant prašoma atlikti sertifikavimą.“ 

 

4. 21A.97 dalies a punkto 2, 3 ir 4 papunkčiai keičiami taip: 

„2. įrodo, kad pakeistas gaminys atitinka taikomus sertifikavimo specifikacijų ir aplinkos 
apsaugos reikalavimus, nurodytus 21A.101 dalyje; 

3. laikosi 21A.20 dalies b, c ir d punktų; ir 

4. jeigu pareiškėjas turi atitinkamą projektavimo organizacijos patvirtinimą, pagal J poskyrio 
nuostatas įteikia 21A.20 dalies d punkte nurodytą pareiškimą;“ 
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5. 21A.103 dalies a punkto 1 ir 2 papunkčiai pakeičiami taip: 

„1. pateikia 21A.20 dalies d punkte nurodytą pareiškimą; ir 

2 įrodo, kad:  

i) pakeistas gaminys atitinka taikomus sertifikavimo specifikacijų ir aplinkos apsaugos 
reikalavimus, nurodytus 21A.101 dalyje; 
ii) visas tinkamumo skraidyti nuostatas, kurių nebuvo laikomasi, atstoja lygiavertį saugos lygį 
užtikrinantys veiksniai; ir 

iii) dėl jokios ypatybės arba charakteristikos gaminys nebus pavojingas jį naudojant pagal tą 
paskirtį, į kurią atsižvelgiant jį prašoma sertifikuoti.“ 

 

6. 21A.115 dalis keičiama taip: 

„21A.115. Papildomo tipo pažymėjimo išdavimas 

Pareiškėjui suteikiama teisė gauti Agentūros išduotą papildomą tipo pažymėjimą, jeigu jis: 

a) pateikia 21A.20 dalies d punkte nurodytą pareiškimą; ir 

b) įrodo, kad: 

1 pakeistas gaminys atitinka taikomus sertifikavimo specifikacijų ir aplinkos apsaugos 
reikalavimus, nurodytus 21A.101 dalyje; 

2 visas tinkamumo skraidyti nuostatas, kurių nebuvo laikomasi, atstoja lygiavertį saugos 
lygį užtikrinantys veiksniai; ir 

3 dėl jokios ypatybės arba charakteristikos gaminys nebus pavojingas jį naudojant pagal 
tą paskirtį, į kurią atsižvelgiant jį prašoma sertifikuoti; 

c) pagal 21A.112B dalį įrodo savo tinkamumą; 

d) pagal 21A.113 dalies b punkto nuostatas su tipo pažymėjimo turėtoju sudarė sutartį, 

1 tipo pažymėjimo turėtojas pareiškė, kad dėl informacijos, pateiktos pagal 21A.93 dalį, 
jis nereiškia techninio pobūdžio prieštaravimo; ir 

2 tipo pažymėjimo turėtojas sutiko bendradarbiauti su papildomo tipo pažymėjimo 
turėtoju, siekdamas, kad būtų užtikrinamas atleidimas nuo visų nepertraukiamo tinkamumo 
skraidyti įsipareigojimų, taikomų iš dalies pakeistam gaminiui, jeigu laikomasi 21A.44 ir 
21A.118A dalių.“ 

 

7. 21A.263 dalies c punkto 4 papunktis keičiamas taip: 

„4. patvirtinti neesminius orlaivio skrydžio vadovo pakeitimus bei priedus ir tuos 
pakeitimus nustatyti įtraukiant šį sakinį: „Orlaivio skrydžio vadovo (arba jo priedo) Nr. [ZZ] 
pakeitimas Nr. [YY] patvirtintas pagal įgaliojimus, suteiktus pagal projektavimo 
organizacijos patvirtinimą Nr. EASA. 21J. [XXXX].“ 


