
 
Priekšlikums 

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

 
  

ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas 
ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto 

organizāciju un personāla apstiprināšanu 
 

(dokuments attiecas uz EEZ) 
 
 

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA, 
 
ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, 
 
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par 
kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras1 izveidi 
(turpmāk tekstā – „pamatregula”) un jo īpaši tās 5. un 6. pantu, 
 
ņemot vērā Komisijas Regulu (EK) Nr. 2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, 
daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju  un 
personāla apstiprināšanu,2 
 
 
tā kā: 
 
(1) Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 nosaka galvenās uzņēmējdarbības vietas principu 

saskaņā ar minēto I pielikuma M.1. daļā, II pielikuma 145.1. daļā un IV pielikuma 147.1. 
daļā;  

 
(2) arī valstu atbildīgās iestādes un nozare prasīja definēt galvenās uzņēmējdarbības vietas 

jēdzienu, lai novērstu pārpratumus, kas varētu rasties, ja attiecīgā iestāde nav skaidri 
definēta; 

 
(3) šajā regulā paredzētie pasākumi balstās uz aģentūras atzinumu3 , ko tā sniegusi saskaņā ar 

pamatregulas 12. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 14. panta 1. punktu; 
 
(4) šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu4, ko  sniegusi Eiropas Aviācijas 

drošības aģentūras komiteja, kas izveidota saskaņā ar pamatregulas 54. panta 3. punktu; 
 
(5) tādēļ attiecīgi jāgroza Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003, 
 
                                                      
1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regula (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas 

jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi. (OV L 240, 7.9.2002., 1.lpp.) 
2  Komisijas 2003. gada 20. novembra Regula (EK) Nr. 2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču 

pastāvīgu lidojumderīgumu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (OV L 315, 28.11.2003., 
1.lpp.). Regula, ko labo Komisijas 2006. gada 8. maija Regula (EK) Nr. 707/2006 (OV L 122, 9.5.2006., 17.lpp.). 

3  Atzinums 5/2005, skatīt: http://www.easa.eu.int/home/opinions_en.html 
4  [vēl nav izdots] 
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IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU. 
 
 

1. pants 
 

Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 I pielikuma M.1. daļu aizvieto šādi: 
 
M.1 

a) Šajā daļā kompetentā iestāde ir: 
 1. atsevišķa gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzraudzības un 
lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu izdošanas gadījumā — iestāde, kuru iecēlusi 
reģistrācijas dalībvalsts; 
 2. tehniskās apkopes organizācijas uzraudzības gadījumā, kā norādīts M daļas A 
iedaļas F apakšdaļā: 
i) iestāde, ko iecēlusi dalībvalsts, kuras teritorijā atrodas minētās organizācijas galvenā 
uzņēmējdarbības vieta; 
ii) Aģentūra, ja organizācija atrodas trešajā valstī; 
 3. tehniskās apkopes organizācijas uzraudzības gadījumā, kā norādīts M daļas A 
iedaļas G apakšdaļā: 
i) iestāde, ko iecēlusi dalībvalsts, kuras teritorijā atrodas minētās organizācijas galvenā 
uzņēmējdarbības vieta; 
apstiprinājums nav iekļauts aviācijas uzņēmuma sertifikātā; 
ii) iestāde, kuru iecēlusi uzņēmēja dalībvalsts, ja apstiprinājums iekļauts aviācijas 
uzņēmuma sertifikātā; 
iii) Aģentūra, ja organizācija atrodas trešajā valstī; 
 4. tehniskās apkopes programmu apstiprināšanas gadījumā 
i) reģistrācijas dalībvalsts ieceltā iestāde; 
ii) gaisa komerctransporta gadījumā, kad uzņēmēja dalībvalsts nav reģistrācijas 
dalībvalsts, — iestāde, par kuru pirms tehniskās apkopes programmas apstiprināšanas ir 
vienojušās iepriekšminētās divas valstis; 

b) šajā daļā un attiecībā uz tās I pielikumā iekļautajām organizācijām galvenā 
uzņēmējdarbības vieta ir organizācijas mītne, kurā lielākā daļa M.A.606. un M.A.706. 
iedaļā norādītā organizācijas vadības personāla vada, uzrauga vai koordinē tās tehnisko 
darbību, nodrošinot, ka organizācija darbojas atbilstoši M daļā minētajām prasībām. 

 
 

2. pants 
 

Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 II pielikuma 145.1. daļu aizvieto šādi: 
 
145.1 Vispārīgi noteikumi 

a) Šajā daļā kompetentā iestāde ir: 
1. iestāde, kuru ir iecēlusi dalībvalsts, to organizāciju gadījumā, kuru galvenā 
uzņēmējdarbības vieta atrodas minētās dalībvalsts teritorijā, vai; 
2. Aģentūra to organizāciju gadījumā, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta atrodas trešā 
valstī; 

b) šajā daļā un attiecībā uz tās II pielikumā iekļautajām organizācijām galvenā 
uzņēmējdarbības vieta ir organizācijas mītne, kurā lielākā daļa 145.A.30. iedaļas a) un b) 
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apakšpunktā norādītā organizācijas vadības personāla vada, uzrauga vai koordinē tās tehnisko 
darbību, nodrošinot, ka organizācija darbojas atbilstoši 145. daļā minētajām prasībām. 
 
 

3. pants 
 

Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 IV pielikuma 147.1. daļu aizvieto šādi: 
 
147.1 

a) Šajā daļā kompetentā iestāde ir: 
1. iestāde, kuru ir iecēlusi dalībvalsts, to organizāciju gadījumā, kuru galvenā 
uzņēmējdarbības vieta atrodas minētās dalībvalsts teritorijā; 
2. Aģentūra to organizāciju gadījumā, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta atrodas trešā 
valstī; 

b) šajā daļā un attiecībā uz tās IV pielikumā iekļautajām organizācijām galvenā 
uzņēmējdarbības vieta ir organizācijas mītne, kurā lielākā daļa 147.A.105. iedaļā norādītā 
organizācijas vadības personāla vada, uzrauga vai koordinē tās tehnisko darbību, nodrošinot, 
ka organizācija darbojas atbilstoši 147. daļā minētajām prasībām. 
 
 
 

4. pants 
 

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 - 
 Komisijas loceklis 
 
 


