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COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

Brussel, XXX 
C 

Ontwerp 

VERORDENING (EU) nr. .../2010 VAN DE COMMISSIE  

van […] 

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1702/2003 tot vaststelling van 
uitvoeringsvoorschriften inzake de luchtwaardigheid en milieucertificering van 

luchtvaartuigen en aanverwante producten, onderdelen en uitrustingsstukken, alsmede 
voor de certificering van ontwerp- en productieorganisaties 

(Voor de EER relevante tekst) 
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Ontwerp 

VERORDENING (EU) nr. …/… VAN DE COMMISSIE 

van …  

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1702/2003 tot vaststelling van 
uitvoeringsvoorschriften inzake de luchtwaardigheid en milieucertificering van 

luchtvaartuigen en aanverwante producten, onderdelen en uitrustingsstukken, alsmede 
voor de certificering van ontwerp- en productieorganisaties  

(Voor de EER relevante tekst) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gelet op Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 
februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van 
burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de 
luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 
en Richtlijn 2004/36/EG1,  

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Voor een hoog en uniform niveau van veiligheid in de luchtvaart in Europa dienen de 
vereisten en procedures voor de certificering van luchtvaartuigen en aanverwante 
producten, onderdelen en uitrustingsstukken alsmede van ontwerp- en 
productieorganisaties te worden gewijzigd. Er dienen met name regels te worden 
opgesteld voor het aantonen van voldoening aan de basis voor typecertificering en de 
milieueisen, terwijl daarnaast de mogelijkheid dient te worden geschapen om de 
bevoegdheden verbonden aan de erkenning als ontwerporganisatie uit te breiden met 
de bevoegdheid tot goedkeuring van kleine herzieningen van vlieghandboeken. 

(2) Verordening (EG) nr. 1702/20032 moet daarom dienovereenkomstig worden 
gewijzigd. 

(3) De maatregelen in deze verordening zijn gebaseerd op het advies3 dat het Europees 
Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (hierna “het Agentschap” genoemd) 
heeft uitgebracht overeenkomstig artikel 17, lid 2, onder b), en artikel 19, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 216/2008. 

(4) De maatregelen in deze verordening zijn opgesteld overeenkomstig het advies van het 
comité dat krachtens artikel 65 van Verordening (EG) nr. 216/2008 is ingesteld.  

                                                 
1 PB L 79 van 19.3.2008, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1108/2009 

van de Commissie van 21 oktober 2009 (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 51). 
2 PB L 243 van 27.9.2003, blz. 6. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1194/2009 

van de Commissie van 30 november 2009 (PB L 321 van 8.12.2009, blz. 5). 
3 Advies 01/2010 inzake ‘Subdeel J Erkenning als ontwerporganisatie’. 
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

De bijlage (deel 21) van Verordening (EG) nr. 1702/2003 wordt gewijzigd in 
overeenstemming met de bijlage bij deze verordening. 

Artikel 2 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgend op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.  

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, … 

Voor de Commissie 
De Voorzitter 
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BIJLAGE  

De bijlage (deel 21) van Verordening (EG) nr. 1702/2003 wordt als volgt gewijzigd: 

1. 21A.20 wordt vervangen door het volgende: 

‘21A.20 Voldoening aan de basis voor typecertificering en de milieueisen 

a) De aanvrager van een typecertificaat of een beperkt typecertificaat moet aantonen dat 
wordt voldaan aan de toepasselijke basis voor typecertificering en milieueisen, en moet aan 
het Agentschap aantonen met welke middelen hieraan voldaan wordt. 

b) De aanvrager moet aan het Agentschap een certificeringsprogramma overleggen 
waarin beschreven staat met welke middelen de voldoening wordt aangetoond. Dit document 
moet waar nodig worden geactualiseerd tijdens het certificeringsproces.  

c) De aanvrager moet in daartoe strekkende documenten bijhouden hoe de voldoening 
wordt aangetoond, overeenkomstig het onder paragraaf b) bedoelde certificeringsprogramma. 

d) De aanvrager moet verklaren dat hij voldoet aan de toepasselijke basis voor 
typecertificering en milieueisen, overeenkomstig het onder paragraaf b) bedoelde 
certificeringsprogramma. 

e) Als de aanvrager houder is van een erkenning als ontwerporganisatie, moet de 
verklaring van paragraaf d) worden ingediend overeenkomstig de bepalingen van subdeel J.’ 

 

2. In 21A.21 wordt paragraaf b) vervangen door het volgende: 

b) hij de in 21A.20(d) vermelde verklaring heeft ingediend; en’. 

 

3. 21A.33 wordt als volgt gewijzigd: 

(a) de titel wordt vervangen door ‘21A.33 Inspecties en tests’; 

(b) paragraaf a) wordt vervangen door het volgende: 

‘a) De aanvrager moet alle inspecties en tests uitvoeren die nodig zijn om te bewijzen dat 
het product voldoet aan de toepasselijke basis voor typecertificering en milieueisen.’; 

(c) paragraaf d) wordt vervangen door het volgende: 

‘d) De aanvrager moet het Agentschap toelaten om elk rapport te analyseren en elke 
inspectie en elke test in vlucht en op de grond uit te voeren of bij te wonen die nodig is om de 
geldigheid van de door de aanvrager overeenkomstig 21A.20 (d) voorgelegde 
conformiteitsverklaring te controleren en om vast te stellen dat geen kenmerk of eigenschap 
het product onveilig maakt voor het gebruik waarvoor een certificering is aangevraagd.’ 

 

4. In 21A.97 worden de punten a) 2, 3 en 4 vervangen door het volgende: 

‘2. bewijzen dat het gewijzigde product voldoet aan de in 21A.101 gespecificeerde 
toepasselijke certificeringsspecificaties en milieueisen; 

3. voldoen aan 21A.20(b), (c) en (d); en 

4. als de aanvrager houder is van een erkenning als ontwerporganisatie, de verklaring van 
21A.20(d) doen overeenkomstig de bepalingen van subdeel J;’ 
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5. In 21A.103 worden de punten 1 en 2 onder a) vervangen door het volgende: 

‘1. de in 21A.20(d) vermelde verklaring is voorgelegd, en 

2. er is bewezen dat: 

i) het gewijzigde product voldoet aan de in 21A.101 gespecificeerde toepasselijke 
certificeringsspecificaties en milieueisen; 

ii) de luchtwaardigheidsvoorschriften waaraan niet voldaan is, worden gecompenseerd door 
factoren die een gelijkwaardig veiligheidsniveau waarborgen; en 

iii) geen kenmerk of eigenschap het product onveilig maakt voor het gebruik waarvoor de 
certificering is aangevraagd.’ 

 

6. 21A.115 wordt vervangen door het volgende: 

‘21A.115 Afgifte van een aanvullend typecertificaat 

De aanvrager heeft het recht op een door het Agentschap afgegeven aanvullend typecertificaat 
nadat: 

a) de in 21A.20(d) vermelde verklaring is voorgelegd, en 

b) er is bewezen dat: 

1. het gewijzigde product voldoet aan de in 21A.101 gespecificeerde toepasselijke 
certificeringsspecificaties en milieueisen; 

2. de luchtwaardigheidsvoorschriften waaraan niet voldaan is, worden gecompenseerd 
door factoren die een gelijkwaardig veiligheidsniveau waarborgen; en 

3. geen kenmerk of eigenschap het product onveilig maakt voor het gebruik waarvoor de 
certificering is aangevraagd; 

c) hij zijn bekwaamheid heeft bewezen in overeenstemming met 21A.112B; 

d) als de aanvrager, overeenkomstig 21A.113(b), een overeenkomst heeft gesloten met de 
houder van het typecertificaat, 

1. de houder van het typecertificaat kenbaar heeft gemaakt dat hij geen technisch 
bezwaar heeft tegen de overeenkomstig 21A.93 voorgelegde informatie, en 

2. de houder van het typecertificaat ermee heeft ingestemd om met de houder van het 
aanvullend typecertificaat samen te werken om ervoor te zorgen dat alle verplichtingen inzake 
de permanente luchtwaardigheid van het gewijzigde product nagekomen worden in 
overeenstemming met 21A.44 en 21A.118A.’ 

 

7. In 21A.263 wordt punt 4 onder c) vervangen door het volgende: 

‘4. kleine herzieningen van vlieghandboeken en aanvullingen goed te keuren en dergelijke 
herzieningen te publiceren met de volgende verklaring: “Herziening nr. [YY] van 
vlieghandboek (of aanvulling) ref. [ZZ], is goedgekeurd krachtens erkenning als 
ontwerporganisatie ref. EASA. 21J. [XXXX].”’ 


