
Priekšlikums 
 

KOMISIJAS […] 
REGULAI (EK) Nr. .../..., 

  
kura 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 80. panta 2. apakšpunktu, 
 
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 aģentūra izveidi, un ar ko 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. apakšpunktu, 
 
tā kā: 
 
(1) Lai samazinātu sertifikācijas procesa izmaksas Eiropā, vajag ieviest izmaiņas gaisa kuģu 

un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču un projektēšanas un ražošanas organizāciju 
sertificēšanā, jo īpaši atjaunot konsekvenci palīgdzinēju sertificēšanā un to remonta 
apstiprināšanā;  

(2)  tādēļ 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 sertifikāciju2 , ir attiecīgi jāgroza; 

 
(3) Šajā regulā noteikto pasākumu pamatā ir atzinums3, kuru Eiropas Aviācijas drošības 

aģentūra izdeva saskaņā ar Regulas (EK) 216/2008 17. panta 2. punkta b) 
apakšpunktu un 19. panta 1. punktu; 

(4) Šajā regulā paredzētie pasākumi atbilst atzinumam, ko sniedza saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 216/2008 65. panta 4. apakšpunktu izveidotā Eiropas Aviācijas drošības 
komisija; 

 
IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU: 
 

1.pants 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1702/2003 tiek grozīta šādi: 

1. Pielikums (21. daļa) tiek grozīts saskaņā ar šīs regulas pielikumu. 

                                                 
1  OV L 79, 19.03.2008., 1. lpp. 
2 OV L 243, 27.9.2003., 6. lpp. Regula, kas pēdējoreiz grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1057/2008 (OV L 283, 

28.9.2008., 30. lpp.). 
3 Atzinums 02/2009 „Eiropas Tehnisko standartu prasības (ETSO) remonta un projekta izmaiņas”  
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2.pants 

Stāšanās spēkā 
 
Šī regula stājas spēkā nākamajā 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. Komisijas Regulas (EK) 1702/2003 pielikumu (21. daļu) groza šādi: 

(1) 21A.263. punkta c) apakšpunkta 5. daļu aizstāj ar šādu tekstu: 

5. Apstiprināt lielāku remontu projektus ražojumiem vai 
palīgdzinējiem, kam tas ir tipa sertifikāta turētājs vai papildu tipa 
sertifikāta, vai ETSO atļaujas turētājs. 

(2) 21A.431. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu: 

d) Tāda ETSO atbilstoša izstrādājuma projekta remontu, kas nav 
palīgdzinējs, uzskata par ETSO atbilstoša projekta izmaiņu un sagatavo 
saskaņā ar 21A.611. punktu. 

(3) 21A.433. punkta a) apakšpunkta 1. daļu aizstāj ar šādu tekstu: 

1. Pierāda atbilstību tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības 
prasībām, kas ar norādēm iekļautas attiecīgi tipa sertifikātā vai 
papildu tipa sertifikātā, vai palīgdzinēja ETSO atļaujā, vai tām, 
kuras ir spēkā (remonta projekta apstiprinājuma) pieteikuma 
iesniegšanas dienā, un jebkuriem grozījumiem tajās sertifikācijas 
specifikācijās vai īpašajos nosacījumos, ko Aģentūra uzskata par 
vajadzīgiem, lai noteiktu lidojumu drošības līmeni, kurš ir 
līdzvērtīgs tam, kas noteikts tipa sertifikācijas bāzē, kas ar 
norādēm iekļauta tipa sertifikātā vai papildu tipa sertifikātā, vai 
palīgdzinēja ETSO atļaujā. 

(4)  21A.433. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu: 

b) Ja pieteikuma iesniedzējs nav attiecīgi tipa sertifikāta vai papildu tipa 
sertifikāta, vai palīgdzinēja ETSO atļaujas turētājs, pieteikuma 
iesniedzējs drīkst izpildīt a) apakšpunkta prasības, izmantojot attiecīgi 
savus resursus vai vienojoties ar tipa sertifikāta vai papildu tipa 
sertifikāta, vai palīgdzinēja ETSO atļaujas turētāju. 

(5) 21A.437. punktu aizvieto šādi: 

21A.437. Remonta projekta apstiprinājuma izdošana 

Ja ir deklarēts un pierādīts, ka remonta projekts atbilst piemērojamajām 
sertifikācijas specifikācijām un 21A.433. punkta a) apakšpunkta 1. daļas vides 
aizsardzības prasībām, to apstiprina: 

a) Aģentūra vai 

b) saskaņā ar procedūru, par ko vienojas ar Aģentūru, atbilstoši apstiprināta 
organizācija, kas ir arī tipa sertifikāta vai papildu tipa sertifikāta, vai 
palīgdzinēja ETSO atļaujas turētāja, vai 

c) tikai attiecībā uz sīkiem remontiem — atbilstoši apstiprināta 
projektēšanas organizācija saskaņā ar procedūru, par ko vienojas ar 
Aģentūru. 

(6) 21A.445. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu: 

b) b) Ja organizācija, kas novērtē bojājumu, uz kuru attiecas a) 
apakšpunkts, nav ne Aģentūra, ne tipa sertifikāta vai papildu tipa 
sertifikāta, vai palīgdzinēja ETSO atļaujas turētājs, šī organizācija 
pierāda, ka novērtēšana izdarīta, pamatojoties uz patiesām ziņām, kas 
iegūtas vai nu ar pašas organizācijas resursiem, vai vienojoties attiecīgi 
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ar tipa sertifikāta vai papildu tipa sertifikāta, vai palīgdzinēja ETSO 
atļaujas turētāju, vai ražotāju. 

(7) 21.451. punkta a) apakšpunkta 1. daļas (ii) sadaļu aizstāj ar šādu tekstu: 

(ii) kas netieši izriet no sadarbības attiecīgi ar tipa sertifikāta vai papildu tipa 
sertifikāta, vai palīgdzinēja ETSO atļaujas turētāju, uz ko attiecas 
21A.433. punkta b) apakšpunkts. 

(8) 21A.451. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu: 

b) Izņemot tipa sertifikāta vai palīgdzinēja atļaujas turētājus, uz kuriem 
attiecas 21A.44. punkts, sīka remonta projekta apstiprinājuma turētājs: 

1. uzņemas pienākumus, kas paredzēti 21A.4., 21A.447. un 
21A.449. punktā, un 

2. nosaka marķējumu, tostarp EPA burtus, saskaņā ar 21A.804. 
punkta a) daļu. 

(9) 21A.604. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu: 

b) šās 21. daļas D apakšiedaļu vai E apakšiedaļu piemēro projekta izmaiņu 
apstiprināšanai, atkāpjoties no 21A.611. punkta. Ja piemēro E 
apakšiedaļu, atsevišķa ETSO atļauja tiek izdota papildu tipa sertifikāta 
vietā. 

(10) 21A.604. punktam pievieno c) apakšpunktu: 

c) 21. daļas M apakšiedaļu piemēro remonta projektu apstiprinājumam. 

 


