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EIROPAS KOPIENU KOMISIJA 

Briselē, XXX 
C 

Projekts 

KOMISIJAS REGULAI (ES) Nr. .../2010 

[...], 

kura groza 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 (ES) Nr. .../... 

[...], 

kura groza 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 KOMISIJA, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, 

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, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu Nr. 91/670/EEK, Regulu (EK) 
Nr. 1592/2002 un Direktīvu Nr. 2004/36/EK1, 

tā kā: 

1) lai saglabātu vienādi augstu aviācijas drošības līmeni Eiropā, ir jāievieš izmaiņas gaisa 
kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču un projektēšanas un ražošanas 
organizāciju sertifikācijas prasībās un procedūrās, jo īpaši izstrādājot noteikumus 
attiecībā uz to, ka ir uzskatāmi jāpierāda atbilstība tipa sertifikācijas bāzei un vides 
aizsardzības prasībām, un, lai ieviestu iespēju paplašināt DOA priekšrocības apstiprināt 
sīkus labojumus lidojumu rokasgrāmatās; 

2) tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1702/20032;  

3) šajā regulā noteikto pasākumu pamatā ir atzinums,3 kuru Eiropas Aviācijas drošības 
aģentūra (turpmāk tekstā – “Aģentūra”) izdeva saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 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. pantu izveidotā komiteja; 

                                                 
1 OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) 

Nr. 1108/2009 (OV L 309, 24.11.2009., 51. lpp.). 
2 OV L 243, 27.9.2003., 6. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2009. gada 30. novembra Regulu 

(EK) Nr. 1194/2009 (OV L 321, 8.12.2009., 5. lpp.). 
3 Atzinums 01/2010 par “J apakšiedaļu DOA”. 
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IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU. 

1. pants 

Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikumu (21. daļu) groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu. 

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 
priekšsēdētājs 
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PIELIKUMS 

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

1. 21A.20. punktu aizstāj šādi: 

“21A.20. Atbilstība tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām 

a) Tipa sertifikāta vai ierobežota tipa sertifikāta pieteikuma iesniedzējs uzskatāmi pierāda 
atbilstību piemērojamajai tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām, un norāda 
Aģentūrai līdzekļus, ar kādiem šāda atbilstība uzskatāmi pierādīta. 

b) Pieteikuma iesniedzējs nodrošina Aģentūrai sertifikācijas programmu, kurā ir 
detalizēti norādīti līdzekļi, ar kādiem atbilstība ir uzskatāmi pierādīta. Šis dokuments 
sertifikācijas procesa laikā pēc vajadzības tiek atjaunināts.  

c) Pieteikuma iesniedzējs iegrāmato atbilstības pamatojumu atbilstības dokumentos 
saskaņā ar sertifikācijas programmu, kas noteikta b) apakšpunktā. 

d) Pieteikuma iesniedzējs deklarē, ka ir uzskatāmi pierādījis atbilstību visai 
piemērojamajai tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām saskaņā ar 
sertifikācijas programmu, kas noteikta b) apakšpunktā. 

e) Ja pieteikuma iesniedzējs ir attiecīgas projektēšanas organizācijas apstiprinājuma 
turētājs, tas sniedz d) apakšpunktā minēto deklarāciju saskaņā ar J apakšiedaļas 
noteikumiem.” 

 

2. Ar šo aizstāj 21A.21. punkta b) apakšpunktu: 

“b) 21A.20. punkta d) apakšpunktā minētās deklarācijas iesniegšanas un”. 

 

3. Šādi groza 21A.33. punktu: 

a) virsrakstu aizstāj ar “21.A.33 Pārbaudes un testi”; 

b) a) apakšpunktu aizstāj šādi: 

“a) Pieteikuma iesniedzējs veic visas pārbaudes un testus, kas vajadzīgi, lai uzskatāmi 
pierādītu atbilstību piemērojamajai tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām.”; 

c) d) apakšpunktu aizstāj šādi: 

“d) Pieteikuma iesniedzējs ļauj Aģentūrai pārskatīt jebkuru ziņojumu un veikt jebkuru 
pārbaudi, un veikt vai novērot tādu testēšanu lidojuma laikā un uz zemes, kas vajadzīga, lai 
pārbaudītu tās atbilstības deklarācijas derīgumu, kuru iesniedzis pieteikuma iesniedzējs 
saskaņā ar 21A.20. punkta d) apakšpunktu, un konstatētu, ka neviena parametra vai rādītāja 
dēļ ražojums nav nedrošs attiecībā uz tiem izmantošanas mērķiem, kam prasīta sertifikācija.” 

 

4. 21A.97. punkta a) apakšpunkta 2., 3., un 4. rindkopu aizstāj šādi: 

“2. uzskatāmi pierāda, ka pārveidotais ražojums atbilst piemērojamajām sertifikācijas 
specifikācijām un vides aizsardzības prasībām, kas precizētas 21A.101. punktā; 

3. ievēro 21A.20. punkta b), c) un d) apakšpunktu un, 
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4. ja pieteikuma iesniedzējs ir atbilstoša projektēšanas organizācijas apstiprinājuma turētājs, 
sniedz 21A.20. punkta d) apakšpunktā paredzēto deklarāciju saskaņā ar J apakšiedaļas 
noteikumiem.” 

 

5. 21A.103. punkta a) apakšpunkta 1. un 2. rindkopu aizstāj šādi: 

“1.  pielikuma 21A.20. punkta d) apakšpunktā minētās deklarācijas iesniegšanas un 

2. uzskatāmas pierādīšanas, ka:  

i) pārveidotais ražojums atbilst piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām un vides 
aizsardzības prasībām, kas precizētas 21A.101. punktā; 

ii) visus lidojumderīguma noteikumus, kas nav ievēroti, kompensē ar faktoriem, kuri 
nodrošina līdzvērtīgu lidojumu drošības līmeni, un 

iii) neviena parametra vai rādītāja dēļ ražojums nav nedrošs attiecībā uz tiem izmantošanas 
mērķiem, kam prasīta sertifikācija.” 

 

6. 21A.115. punktu aizstāj šādi: 

“21A.115. Papildu tipa sertifikāta izdošana 

Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saņemt Aģentūras izdotu papildu tipa sertifikātu pēc: 

a) pielikuma 21A.20. punkta d) apakšpunktā minētās deklarācijas iesniegšanas un 

b) uzskatāmas pierādīšanas, ka: 

1. pārveidotais ražojums atbilst piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām un vides 
aizsardzības prasībām, kas precizētas 21A.101. punktā; 

2. visus lidojumderīguma noteikumus, kas nav ievēroti, kompensē ar faktoriem, kuri 
nodrošina līdzvērtīgu lidojumu drošības līmeni, un 

3. neviena parametra vai rādītāja dēļ ražojums nav nedrošs attiecībā uz tiem 
izmantošanas mērķiem, kam prasīta sertifikācija; 

c) pēc savu iespēju pierādīšanas saskaņā ar 21A.112B. punktu; 

d) tad, ja saskaņā ar 21A.113. punkta b) apakšpunktu pieteikuma iesniedzējs ir vienojies 
ar tipa sertifikāta turētāju, pēc tam kad: 

1. tipa sertifikāta turētājs ir informējis, ka tam nav tehnisku iebildumu attiecībā uz 
informāciju, kas iesniegta saskaņā ar 21A.93. punktu, un 

2. tipa sertifikāta turētājs ir piekritis sadarboties ar papildu tipa sertifikāta turētāju, lai 
nodrošinātu visu pārveidotā ražojuma lidojumderīguma uzturēšanas pienākumu izpildīšanu, 
ievērojot atbilstību 21A.44. un 21A.118A. punktam.” 

 

7. 21A.263. punkta c) apakšpunkta 4. rindkopu aizstāj šādi: 

4. apstiprināt sīkus labojumus gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatā un papildinājumos, un 
izdot šādus labojumus, ietverot šādu apliecinājumu: “Uz gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatas 
(AFM) (vai papildinājuma) Nr. [ZZ] redakciju Nr. [YY] attiecas projektēšanas organizācijas 
apstiprinājums (DOA) Atsauce EASA. 21J. [XXXX].”” 


