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 ATZINUMS NR. 01/2009 
 
 

par Komisijas regulu, ar ko groza Komisijas 2003. gada 24. septembra Regulu (EK) 
1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa 
kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides 
aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju   

 
 
 

„Iespēja atkāpties no lidojumderīguma normas projekta izmaiņu gadījumā.” 
 
 



 Atzinums 01/2009 2009. gada 24. augusts 

 

I. Vispārīga informācija 

1. Šā atzinuma mērķis ir ierosināt Komisijai grozīt Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 1702/20031 pielikumu (turpmāk tekstā 21. daļa), un jo īpaši tās 21A.17. un 
21A.101. punktu attiecībā uz sertifikācijas bāzes noteikšanu tipa sertifikātiem un 
izmaiņām tipa sertifikātos. 

2. Atzinums ir pieņemts, ievērojot Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (Aģentūra) 
Valdes noteikto kārtību2 saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/20083 (turpmāk tekstā 
Pamatregula) 19. pantu. 

II. Apspriešana 

3. Atzinuma projekts Komisijas regulai, ar ko groza 21. daļu, (paziņojums par 
grozījumu priekšlikumu (NPA) 2008-094), 2008. gada 7. maijā tika publicēts 
Aģentūras tīmekļa vietnē. 

4. Līdz 2008. gada 7. augustam, kas ir termiņa beigu datums, Aģentūra saņēma 39 
piebildes no 12 valsts aviācijas iestādēm, profesionālajām organizācijām un 
privātiem uzņēmumiem. 

5. Visas saņemtās piebildes tika apliecinātas un apkopotas dokumentā ar atbildēm uz 
komentāriem (CRD), kas 2009. gada 8. aprīlī tika publicēts Aģentūras tīmekļa 
vietnē. Šajā CRD dokumentā ir uzskaitītas visas personas un/vai organizācijas, kas 
Aģentūrai sniegušas komentārus un atbildes. 

6. NPA 2008-09 galvenais mērķis bija grozīt 21. daļas 21A.101. punktu tā, lai, nosakot 
pārveidoto ražojumu sertifikācijas bāzi, varētu izmantot to pašu elastīgumu, kāds 
tika konstatēts, lai noteiktu sertifikācijas bāzi tipa sertifikātiem. Vienlaikus 
21A.17. punktā tika ierosināts jauns elastīguma noteikuma teksts, lai censtos 
izskaidrot tā mērķi. Tomēr pēc daudzu negatīvu komentāru saņemšanas Aģentūra 
atzina, ka ierosinātajā tekstā nav labi izskaidrots, kādiem gadījumiem tas ir 
paredzēts, un tas nemazinātu pašreizējo neskaidrību. Tāpēc Aģentūra nolēma 
atsaukt no NPA minētos divus priekšlikumus un saglabāt tikai priekšlikumu par 
“ievērošanas izvēles iespēju” projekta izmaiņu gadījumā. Šis lēmums tika 
atspoguļots CRD dokumentā. 

7. Līdz 2009. gada 8. jūnijam no trijiem komentāru sniedzējiem tika saņemtas trīs 
atsauksmes uz CRD dokumentu. 

Vienā atsauksmē norādīta neatbilstība starp 21A.101. punkta a) apakšpunkta tekstu 
un jaunā 21A.101. punkta f) apakšpunkta tekstu. Aģentūra atzīst, ka 
21A.101. punkta f) apakšpunkta tekstā ir kļūda. Tomēr tā nolēma saskaņot tekstu 
ar līdzīgu noteikumu 21A.17. punkta d) apakšpunktā, nevis saskaņot to ar 
21A.101. punkta a) apakšpunktu.a 

                                                 
1  Komisijas 2003. gada 24. septembra Regula (EK) Nr. 1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus 

par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un 
atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (OV 
L 243, 27.9.2003., 6. lpp.). 

2  Valdes lēmums par kārtību, kas Aģentūrai jāpiemēro atzinumu, sertifikātu specifikāciju un metodisko 
materiālu izdošanai (reglamentējoša procedūra). EASA MB 08-2007, 13.06.2007. 

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem 
noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, kas atceļ 
Padomes Direktīvu Nr. 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu Nr. 2004/36/EK (OV L 79, 
19.03.2008, 1. lpp.). 

4  Skatīt reglamentējošo noteikumu arhīvu http://www.easa.europa.eu/ws_prod/r/r_archives.php.  
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III. Aģentūras atzinuma saturs 

8. Šajā atzinumā ierosināts grozīt 21. daļu, jo īpaši noteikumus attiecībā uz 
sertifikācijas bāzes noteikšanu tipa sertifikātiem un izmaiņām tipa sertifikātos. 
Minēto grozījumu saturs ir paskaidrots turpmāk. 

9. Kad iesniedz pieteikumu par tipa sertifikātu, sertifikācijas bāzi veido iesnieguma 
dienā piemērojamās sertifikācijas specifikācijas un iespējami īpaši nosacījumi. Ja 
sertifikācijas specifikācijas tiek grozītas pēc pieteikuma iesniegšanas, bet pirms tipa 
sertifikāta izdošanas, tad pieteikuma iesniedzējs var izvēlēties iespēju ievērot 
grozītās specifikācijas. Šis princips jāspēj piemērot arī izmainīto ražojumu 
sertifikācijas bāzei. Tāpēc 21. daļas 21A.101. punktam tiek pievienota „ievērošanas 
izvēles” iespēja. 

IV. Reglamentējošās ietekmes novērtējums 

10. Iespēja ievērot vēlākās sertifikācijas specifikācijas ļaus pieteikumu iesniedzējiem, 
kuri vēlas saņemt ražojuma izmaiņu apstiprinājumu, izmantot jaunākos drošības 
standartus. Tas uzlabotu drošību. Tā kā šo noteikumu izmantot nav obligāti, 
negatīvas ekonomiskās ietekmes nav. 

 
 
 

Ķelnē, 2009. gada 24. augustā 
 
 
 
 
 

P. GOUDOU 
Izpilddirektors 
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