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COMISIA EUROPEANĂ

Bruxelles,
C

Proiect de
REGULAMENT (UE) NR. …/... AL COMISIEI
din […]

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1702/2003 de stabilire a normelor de punere în
aplicare privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a
produselor, reperelor şi dispozitivelor, precum şi certificarea întreprinderilor de
proiectare şi producţie
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Punerea în aplicare a CAEP/8

COMISIA EUROPEANĂ,
Având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei
Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a
Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE (1), şi în special
articolul 6 alineatul (2) din aceasta,
întrucât:

RO

(1)

Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 prevede că produsele,
piesele şi echipamentele se conformează cerinţelor de protecţie a mediului prevăzute
în anexa 16 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională (denumită în continuare
„Convenţia de la Chicago”), astfel cum au fost publicate la 20 noiembrie 2008 pentru
volumele I şi II, cu excepţia apendicelor sale.

(2)

Convenţia de la Chicago şi anexele sale au fost modificate de la adoptarea
Regulamentului (CE) nr. 216/2008.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 trebuie modificat în consecinţă.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament se bazează pe conţinutul avizului emis de
agenţie, în conformitate cu articolele 17 alineatul (2) litera (b) şi 19 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(1)
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(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului
înfiinţat în temeiul articolului 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa partea 21 la Regulamentul (CE) 1702/2003 se modifică după cum urmează:
1.

Punctul 21A.4 litera (a) la capitolul A de la secţiunea A se înlocuieşte cu următorul
text:
„(a) Coordonarea eficientă a etapelor de proiectare şi a celor de producţie,
conform dispoziţiilor de la punctele 21A.122, 21A.130 litera (b) punctele (3) şi
(4), 21A.133 şi 21A.165 litera (c) punctele (2) şi (3), după caz, şi”

2.

Punctul 21A.130 litera (b) punctul (3) de la capitolul F de la secţiunea A se
înlocuieşte cu următorul text:
„3. Pentru fiecare motor sau elice cu pas variabil, o declaraţie prin care se atestă
faptul că respectivul motor sau respectiva elice au fost supuse de producător unui
test final de funcţionare, în conformitate cu punctul 21A.128; şi
4.
În plus, în cazul motoarelor, o declaraţie potrivit căreia fiecare motor finit
este conform cu cerinţele curente aplicabile privind emisiile, la data fabricării
motorului.”

3.

Punctul 21A.165 litera (b) punctele (2) şi (3) de la capitolul G de la secţiunea A se
înlocuieşte cu următorul text:
„2. Stabileşte dacă alte produse, repere sau dispozitive sunt complete şi
conforme cu datele de proiect aprobate şi pot fi exploatate în siguranţă, înaintea
emiterii Formularului AESA 1, pentru certificarea conformităţii cu datele din
proiectul autorizat şi a stării pentru operarea în condiţii de siguranţă;
3.
În plus, în cazul motoarelor, stabileşte dacă motorul finit este în
conformitate cu cerinţele aplicabile privind emisiile la data fabricării motorului.
4.
Stabileşte dacă alte produse, repere sau dispozitive sunt conforme cu datele
aplicabile înainte de eliberarea Formularului AESA 1 ca certificat de
conformitate.”
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Articolul 2
1.

Prezentul regulament intră în vigoare în a 20-a zi de la data publicării în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, […]

Pentru Comisie
[…]
Membru al Comisiei
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