
Predlog 
 

UREDBA KOMISIJE (ES) št.   /   
 

z dne […]
 

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb 
za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede 
plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih 

organizacij 
 

(Besedilo velja za EGP) 
 

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –  
 
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
 
ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 
julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi 
Evropske agencije za varnost v letalstvu1 (”Osnovne uredbe”), in zlasti členov 2, 5 in 
6, 
 
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 o določitvi izvedbenih določb za 
certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in 
okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij2, 
 
ob upoštevanju naslednjega: 
 
(1) Osnovna uredba določa Skupnosti, da pomaga državam članicam pri 

izpolnjevanju svojih obveznosti iz Čikaške konvencije z zagotavljanjem skupnega 
in enotnega izvajanja njenih določb; 

 
(2) Osnovna uredba določa, da Komisija sprejme in vzdržuja izvedbene določbe, da 

zagotovi enotno uporabo bistvenih okoljevarstvenih zahtev;  
 
(3) Člen 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 določa, da se proizvodom, delom 

in napravam izdajo certifikati, kakor je opredeljeno v njeni Prilogi (Del 21); 
 
(4) Dodatek VI Priloge (Del 21) Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 določa, da se 

za izdajo spričevala o hrupu uporabi Obrazec EASA 45; 
 
(5) Zvezek I Priloge 16 omenjene konvencije je spremenjen in vključuje spremembe 

k standardom in smernicam glede vzdrževanja dokumentacije spričevala o hrupu; 
 
(6) Agencija je ocenila spremembo in sklenila, da je treba nekaj določb Uredbe 

Komisije (ES) št. 1702/2003 spremeniti, da se njena Priloga  uskladi s 
spremenjeno Prilogo 16 zvezka I; 

                              
1 UL L 240, 7.9.2002, str. 1 
2 UL L 243, 27.9.2003, str. 6 



 
(7) Ukrepi, predvideni s to uredbo, temeljijo na mnenju, ki ga je izdala Agencija3 v 

skladu s členoma 12(2)(b) in 14(1) Osnovne uredbe. 
 
(8) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem4 Odbora Evropske 

agencije za varnost v letalstvu, ustanovljenim s členom 54(3) Osnovne uredbe; 
 
(9) Uredba Komisije (ES) št. 1702/2003 se zato ustrezno spremeni; 
 
SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 
 
 

Člen 1 
 
Priloga (Del 21) Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 se spremeni: 

(a) v členu 21A.204 (b) (ii) se stavek “Te informacije morajo biti vključene v 
priročnik za letenje, če veljavna plovnostna koda za določen zrakoplov zahteva 
priročnik za letenje” črta.  

(a) V členu 21A.204 (b) (2) (i) se stavek “Te informacije morajo biti vključene v 
priročnik za letenje, če veljavna plovnostna koda za določen zrakoplov zahteva 
priročnik za letenje” črta. 

Člen 2 

Dodatek VI Priloge (Del 21) Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 se nadomesti s 
Prilogo k tej uredbi. 

 

Ta uredba začne veljati naslednji dan […datum mora biti usklajen/časovno 
usklajen z EASA, ker obstajajo sorodni sklepi izvršnega direktorja EASA, ki 
morajo začeti veljati istočasno…] po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

 

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 

V Bruslju, 

  Za Komisijo 
 Član Komisije 

                              
3 Mnenje 5/2005 
4 [V pripravi] 



Priloga 
 
 

Izpolni država registracije 1. Država registracije 3. Številka dokumenta: 

2. SPRIČEVALO O HRUPU 

4. Oznaka državne 
pripadnosti in registracijska 
oznaka: 
 

5. Proizvajalec in proizvajalčeva oznaka zrakoplova: 
 
 
……………………..…………………………………… 

6. Serijska številka 
zrakoplova: 
 
 

7. Motor: 
 
 
…………………………………………………………… 

8. Propeler: * 
 
 
……………………………………………….……………….. 

9. Skupna vzletna masa (kg)  
 
 
…………………..……………… 

10. Skupna pristajalna masa (kg)* 
 
 
…………………..……………… 

11. Standard za izdajo spričevala o 
hrupu: 
 
 

12. Dodatne spremembe, izvršene zaradi skladnosti z veljavnimi standardi za izdajo spričevala o hrupu: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Bočna raven 
hrupa/Raven hrupa pri 
polni moči: * 
 
 
 

14. Raven hrupa med 
priletom* 
 
 
 
…….………     ………

15. Raven hrupa med 
preletom* 
 
 
 
…….………     ………

16. Raven hrupa med 
nadletom* 
 
 
 
…….………     ………

17. Raven hrupa pri 
vzletu* 
 
 
 
…….………     ………

Opombe 
 
 
 

18. To spričevalo o hrupu je izdano v skladu s Prilogo 16, Zvezek 1 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu z dne 7. 
dec. 1944 in Uredbo (ES) št. 1592/2002, člen 6, za zgoraj omenjen zrakoplov, za katerega se šteje, da je v skladu z 
zgornjim standardom za hrup, če se vzdržuje in z njim upravlja v skladu z ustreznimi zahtevami in omejitvami glede 
obratovanja. 

 
19-. Datum izdaje……………………………………… 20. Podpis……………………………………………… 

 
Obrazec EASA 45 
 
 
 
* Odvisno od standardov za izdajo spričevala o hrupu lahko te rubrike ostanejo prazne.  
 


