NL

NL

NL

EUROPESE COMMISSIE

Brussel,
C

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

NL

1

NL

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

CAEP/8 Tenuitvoerlegging

DE EUROPESE COMMISSIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien 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, en met name artikel 6, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:

NL

(1)

Op grond van artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees
Parlement en de Raad moeten producten, onderdelen en uitrustingsstukken voldoen
aan de milieubeschermingseisen van bijlage 16 bij het Verdrag inzake de
internationale burgerluchtvaart (hierna te noemen ‘Verdrag van Chicago’) zoals
toepasselijk op 20 november 2008, voor volume I en volume II, met uitzondering van
de aanhangsels.

(2)

Het Verdrag van Chicago en zijn bijlagen zijn gewijzigd sinds de aanneming van
Verordening (EG) nr. 216/2008.

(3)

Verordening (EG) nr. 1702/2003 moet daarom dienovereenkomstig worden aangepast.

(4)

De maatregelen in deze verordening zijn gebaseerd op het advies dat het Agentschap
heeft uitgebracht in overeenstemming met artikel 17, lid 2, onder b), en artikel 19, lid
1, van Verordening (EG) nr. 216/2008.

(1)
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(5)

De in deze verordening opgenomen maatregelen zijn in overeenstemming met het
advies van het Comité dat is ingesteld bij artikel 65 van Verordening (EG) nr.
216/2008,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage (Deel 21) van Verordening (EG) nr. 1702/2003 wordt als volgt gewijzigd:
1.

Paragraaf 21A.4(a) van subdeel A van sectie A wordt vervangen door:
“a) een toereikende coördinatie tussen ontwerp en productie, zoals
voorgeschreven in 21A.122, 21A.130(b)(3) en (4), 21A.133 en 21A.165(c)(2) en
(3) al naargelang van toepassing, en”

2.

Paragraaf 21A,130(b)(3) van subdeel F van sectie A wordt als volgt gewijzigd:
“3. voor elke motor of propeller met verstelbare spoed een verklaring dat de
motor of propeller door de fabrikant is onderworpen aan een functionele eindtest,
in overeenstemming met 21A.128, en
4.
bovendien, in het geval van motoren, een vaststelling dat de afgewerkte
motor voldoet aan de op de fabricagedatum geldende toepasselijke emissie-eisen.”

3.

Paragraaf 21A.165(c)(2) en (3) van subdeel G van sectie A wordt als volgt
gewijzigd:
“2. vaststellen dat andere producten, onderdelen of uitrustingen compleet zijn,
beantwoorden aan de goedgekeurde ontwerpgegevens en veilig kunnen worden
gebruikt, alvorens EASA-formulier 1 af te geven als bewijs dat zij beantwoorden
aan goedgekeurde ontwerpgegevens en veilig kunnen worden gebruikt;
3.
bovendien, in het geval van motoren, vaststellen dat de afgewerkte motor
voldoet aan de op de fabricagedatum geldende toepasselijke emissie-eisen;
4.
vaststellen dat andere producten, onderdelen of uitrustingsstukken
beantwoorden aan de toepasselijke gegevens, alvorens een EASA-formulier 1 af te
geven als bewijs van conformiteit.”
Artikel 2

1.
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Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking
ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, […]

Voor de Commissie
[…]
Lid van de Commissie
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