
EIROPAS AVIĀCIJAS DROŠĪBAS AĢENTŪRAS 
 

ATZINUMS Nr. 2/2004 
 

par grozījumiem Komisijas Regulā (EK) Nr. 2042/2003 par gaisa kuģu un 
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču pastāvīgu lidotspēju un šo uzdevumu 
izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu, kuri dod aģentūrai 

iespēju izmantot dažus no regulas 7. panta noteikumiem. 
 
 

I. Vispārīgā daļa 
 
1. Šā atzinuma mērķis ir ierosināt Komisijai grozīt Komisijas Regulas (EK) 

Nr. 2042/2003 7. pantu (stāšanās spēkā) 1, lai dotu aģentūrai iespēju arī izmantot 
dažus no šiem noteikumiem.  

 
2. Šo atzinumu pieņēma, ievērojot aģentūras valdes noteikto kārtību 2, saskaņā ar 

EASA regulas 14. panta noteikumiem 33. 
 
II. Konsultācijas 
 
3. Atzinuma projekts par Komisijas Regulu, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) 

Nr. 2042/2003, ir pieejams aģentūras tīmekļa vietnē (www.easa.eu.int) no 2004. 
gada 31. jūlija (NPA Nr. 7/2004). 

 
4. Ņemot vērā priekšlikuma būtību un paredzētā pasākuma steidzamību, aģentūra 

pieņēma lēmumu saīsināt konsultāciju laiku līdz sešām nedēļām saskaņā ar EASA 
noteikumu pieņemšanas procedūras 6. panta 5. punktu. 

 
5. Līdz 2004. gada 14. septembrim, kas ir termiņa beigu datums, tika saņemtas 12 

atsauksmes no 10 personām, valsts iestādēm, privātiem uzņēmumiem un 
tirdzniecības organizācijām.  

 
6. Visas saņemtās atsauksmes tika apliecinātas un apkopotas dokumentā, kas satur 

atbildes uz atsauksmēm (CRD). Šajā dokumentā ir uzskaitītas visas personas 
un/vai organizācijas, kas atsūtījušas atsauksmes. Šis saraksts ir viegli pieejams 
aģentūras tīmekļa vietnē. Ņemot vērā ierosināto grozījumu steidzamību un tiem 
izteikto atbalstu, aģentūra nolēma negaidīt divus mēnešus, kā to paredz iepriekš 
minētā noteikumu pieņemšanas procedūra, pirms sniegt savu atzinumu. 

 
III. Aģentūras atzinuma saturs 
 
7. Eiropas Komisija pieņēma Regulu (EK) Nr. 2042/2003 2003. gada novembrī. 

Apspriežot minētās regulas pieņemšanu, tika pārrunāti arī jautājumi saistībā ar tās 

                                                 
1 Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču 
pastāvīgu lidotspēju un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu. 2003. 
gada 28. novembra OV L 315, 1. lpp 
2 Valdes lēmums par procedūru, kas jāievēro aģentūrai, sniedzot atzinumus, atestēšanas instrukcijas un 
metodiskos materiālus. 2003. gada 27. jūnija EASA MB/7/03 
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1592/2002. 2002. gada 7. septembra OV L 240. 

 1



stāšanos spēkā. Apspriežu gaitā secināja, ka dažiem noteikumiem jāstājas spēkā 
pakāpeniski. Tika panākta arī vienošanās ļaut dalībvalstīm pašām lemt par šo 
noteikumu ieviešanas tempu, jo tās labāk spēj novērtēt nozares gatavību to 
ieviešanai. Tādējādi tika sagatavoti 7. panta izņēmuma noteikumi, kas ļauj 
dalībvalstīm atlikt dažu Regulas (EK) Nr. 2042/2003 noteikumu stāšanos spēkā. 

 
8. Regulas II pielikuma 145. daļas 
         noteikumus: 

• 145. daļas A iedaļas 30. nodaļas e) punktā – cilvēka faktoru 
elementi, 

• 145. daļas A iedaļas 30. nodaļas g) punktā, kas piemērojami 
lieliem gaisa kuģiem, kuru maksimālā pacelšanās masa 
pārsniedz 5700 kg, 

• 145. daļas A iedaļas 30. nodaļas h) punkta 1. apakšpunktā, kas 
piemērojami lieliem gaisa kuģiem, kuru maksimālā pacelšanās 
masa pārsniedz 5700 kg, 

• 145. daļas A iedaļas 30. nodaļas j) punkta 1. apakšpunkta 
IV papildinājumā un 

• 145. daļas A iedaļas 30. nodaļas j) punkta 2. apakšpunkta 
IV papildinājumā 

drīkst neieviest līdz 2006. gada 28. septembrim, bet 
 

noteikumus: 
• 145. daļas A iedaļas 30. nodaļas g) punktā, kas piemērojami 

lieliem gaisa kuģiem, kuru maksimālā pacelšanās masa ir 
5700 kg vai mazāka, 

• 145. daļas A iedaļas 30. nodaļas h) punkta 1. apakšpunktā, 
kas piemērojami lieliem gaisa kuģiem, kuru maksimālā 
pacelšanās masa ir 5700 kg vai mazāka, un 

• 145. daļas A iedaļas 30. nodaļas h) punkta 2. apakšpunktā 
drīkst neieviest līdz 2008. gada 28. septembrim. 

 
9. Šī diskusija diemžēl skāra galvenokārt Eiropas organizācijas, nepievēršot 

uzmanību ārzemju organizācijām. Tādējādi aģentūra nevar atlikt iepriekš minēto 
II pielikuma 145. daļas punktu piemērošanu organizācijām, kurām tā ir 
kompetentā iestāde. Tā kā daži noteikumi ir saistīti ar citu pielikumu, piemēram, 
III pielikuma 66. daļas piemērošanu, šīs organizācijas nespēs īstenot šo prasību. 
Turklāt dažas apkopes organizācijas ārzemēs var šajā apstāklī saskatīt 
diskrimināciju. 

 
10. Tādēļ aģentūra uzskatīja par vajadzīgu steidzami grozīt Regulas (EK) 

Nr. 2042/2003 7. pantu, kas ļautu arī tai izmantot šā panta izņēmuma noteikumus. 
Šie grozījumi jāizdara līdz 2004. gada 28. novembrim (kad beidzas Komisijas 
regulā paredzētais pārejas laiks, lai sniegtu pēdējos atzinumus sakarā ar 145. daļas 
un agrāk piemērojamo noteikumu, kuri balstās uz JAR145, atšķirībām), lai 
nepieļautu stāvokli, ka dažas ārzemju organizācijas, pienākot šai dienai, būs 
nelegālā stāvoklī. 
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11. Tā kā aģentūras izdotajiem apstiprinājumiem nav laika ierobežojuma, uzskata, ka 
nav vajadzības iekļaut noteikumu, kas ļauj aģentūrai nepiemērot 7. panta 
4. punktu. 

 
12. Aģentūra uzskata, ka Regulas (EK) Nr. 2042/2003 7. pants jāgroza Komisijai, 
 

- pievienojot jaunu 7. panta 6. punktu šādā redakcijā: 
 

“6. Atkāpjoties no 1. punkta, aģentūra drīkst nepiemērot  

 a) šādus II pielikuma noteikumus līdz 2006. gada 28. septembrim: 

– 145. daļas A iedaļas 30. nodaļas e) punkta noteikumus – cilvēka 
faktoru elementi, 

– 145. daļas A iedaļas 30. nodaļas g) punkta noteikumus, kas 
piemērojami lieliem gaisa kuģiem, kuru maksimālā pacelšanās masa 
pārsniedz 5700 kg, 

– 145. daļas A iedaļas 30. nodaļas h) punkta 1. apakšpunkta noteikumus, 
kas piemērojami gaisa kuģiem, kuru maksimālā pacelšanās masa 
pārsniedz 5700 kg, 

– 145. daļas A iedaļas 30. nodaļas j) punkta 1. apakšpunkta 
IV papildinājuma noteikumus, 

– 145. daļas A iedaļas 30. nodaļas j) punkta 2. apakšpunkta 
IV papildinājuma noteikumus; 

b) šādus II pielikuma noteikumus līdz 2008. gada 28. septembrim: 

– 145. daļas A iedaļas 30. nodaļas g) punkta noteikumus, kas 
piemērojami gaisa kuģiem, kuru maksimālā pacelšanās masa ir 5700 kg 
vai mazāka, 

– 145. daļas A iedaļas 30. nodaļas g) punkta 1. apakšpunkta noteikumus, 
kas piemērojami gaisa kuģiem, kuru maksimālā pacelšanās masa ir 
5700 kg vai mazāka, 

– 145. daļas A iedaļas 30. nodaļas h) punkta 2. apakšpunkta noteikumus;      

 
     - sagatavojot jaunu 7. panta 7. punktu šādā redakcijā: 
 

“7. Ja aģentūra izmanto 6. punkta noteikumus, tā informē Komisiju.” un 
 

- pārnumurējot 7. panta 6. punktu par 7. panta 8. punktu.  
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IV. Regulatīvas ietekmes izvērtēšana 
 
13. Sagaida, ka šim priekšlikumam būs tikai pozitīva ietekme, jo ārzemju 

organizācijas un aģentūra varēs izmantot tādu pašu pakāpeniskas ieviešanas 
grafiku, kas pieejams organizācijām, kuras atrodas dalībvalstu teritorijā. 

 
Briselē, 2004. gada 1. oktobrī 
 
 
P. Gudū [P. Goudou] 
Izpilddirektors 
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