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EIROPAS KOPIENU KOMISIJA 

Briselē, XXX 
 

Projekts 

KOMISIJAS REGULAI (EK) Nr. …/2009 

[…] 

ar ko groza Komisijas Regulu (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 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 
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Projekts 

KOMISIJAS REGULAI (EK) Nr. …/… 

[…] 

ar ko groza Komisijas Regulu (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  

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA, 

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 80. panta 2. punktu, 
 
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (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/EK1, un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu, 
 
tā kā: 

(1) lai saglabātu augstu vienotu aviācijas drošības līmeni Eiropā, jāievieš izmaiņas 
prasībās un procedūrās attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un 
ierīču sertifikāciju, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju, jo 
īpaši, lai atjaunotu saskaņotību noteikumos par sertifikācijas bāzes izveidi tipa 
sertifikātiem, un jāievieš izmaiņas tipa sertifikātos, ieviešot iespēju izvēlēties un 
attiecībā uz izmaiņām ievērot jaunākos standartus; 

(2) tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1702/2003; 

(3) šajā regulā noteiktie pasākumi ir pamatoti uz atzinumu2, ko izdevusi Eiropas Aviācijas 
drošības aģentūra (turpmāk tekstā “Aģentūra”) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 
17. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 19. panta 1. punktu; 

(4) šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar tās Komitejas atzinumu, kura izveidota ar 
Regulas (EK) Nr. 216/2008 65. pantu, 

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU. 

1. pants 

Regulu (EK) Nr. 1702/2003 groza šādi: 

1. Regulas pielikumu (21. daļu) groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu. 

 
1 OV L 79, 19.03.2008., 1. lpp. 
2 Atzinums 01/2009 “Iespēja atkāpties no lidojumderīguma normas projekta izmaiņu gadījumā”.  
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2. pants 

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas „Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī". 
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 

Briselē,   

Komisijas vārdā – 
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PIELIKUMS  

1. Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikumu (21. daļu) groza šādi: 

(1) 21A.17. punktā a) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

a) Tipa sertifikācijas bāzi, kas izziņojama tipa sertifikāta vai ierobežota tipa 
sertifikāta izdošanas mērķiem, veido: 
1. Aģentūras noteiktā piemērojamā lidojumderīguma norma, kas ir 

spēkā sertifikāta pieteikuma dienā, ja vien: 
i) Aģentūra nav noteikusi citādi vai 
ii) pieteikuma iesniedzējs nav izvēlējies ievērot vēlāk spēkā stājušos 

grozījumu sertifikācijas specifikācijas, vai tas netiek prasīts 
saskaņā ar c) un d) apakšpunktu. 

2. Visi īpašie nosacījumi, kas paredzēti saskaņā ar 21A.16. punkta 
B daļas a) apakšpunktu. 

(2) 21A.17. punktā d) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

d) Ja pieteikuma iesniedzējs izvēlas ievērot lidojumderīguma normu 
grozījuma sertifikācijas specifikāciju, kas stājas spēkā pēc pieteikuma 
iesniegšanas par tipa sertifikātu, tad pieteikuma iesniedzējs ievēro arī 
jebkuru citu sertifikācijas specifikāciju, ko Aģentūra uzskata par tieši 
saistītu. 

(3) 21A.101. punktā a) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

a) Tipa sertifikāta izmaiņas pieteikuma iesniedzējs pierāda, ka pārveidotais 
ražojums atbilst lidojumderīguma normai, kas piemērojama 
pārveidotajam ražojumam un kas ir spēkā izmaiņas pieteikuma dienā, ja 
vien pieteikuma iesniedzējs nav izvēlējies ievērot vēlāk spēkā stājušos 
grozījumu sertifikācijas specifikācijas vai ja tas nav prasīts saskaņā ar e) 
un f) apakšpunktu, un piemērojamām vides aizsardzības prasībām, kas 
noteiktas 21A.18. punktā. 

(4) 21A.101. punktā pievieno šādu jaunu f) apakšpunktu: 

f) Ja pieteikuma iesniedzējs izvēlas ievērot lidojumderīguma normu 
grozījuma sertifikācijas specifikāciju, kas stājas spēkā pēc pieteikuma 
iesniegšanas par tipa izmaiņu, tad pieteikuma iesniedzējs ievēro arī 
jebkuru citu sertifikācijas specifikāciju, ko Aģentūra uzskata par tieši 
saistītu. 

 


