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KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 593/2012
(2012. gada 5. jūlijs),
ar ko izdara grozījumus Regulā (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 KOMISIJA,

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu,
ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 65. pantu
izveidotā Komiteja,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada
20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteiku
miem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības
aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu
91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu
2004/36/EK (1), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

1. pants
Regulu (EK) Nr. 2042/2003 groza šādi:

1) regulas 2. panta k) punktu aizstāj ar šādu:
tā kā:
“k) ar “ELA1 gaisa kuģi” tiek apzīmēts šāds pilotējams
Eiropas vieglais gaisa kuģis:
(1)

(2)

(3)

Saglabājot augstu vienotu aviācijas drošības līmeni
Eiropā, 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 ražo
šanas organizāciju sertifikāciju (2), tika grozīta tā, lai uz
vienkāršas konstrukcijas ar dzinēju darbināmiem gaisa
kuģiem, amatieru gaisa kuģiem un ar tiem saistītajiem
ražojumiem, daļām un ierīcēm attiektos to vienkāršajai
konstrukcijai un darbībai atbilstoši pasākumi.

Komisijas 2003. gada 20. novembra Regula (EK)
Nr. 2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražo
jumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo
uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla
apstiprināšanu (3) būtu jāgroza, lai panāktu tās atbilstību
Regulā (EK) Nr. 1702/2003 ieviestajām izmaiņām, jo
īpaši ņemot vērā jauno ELA1 gaisa kuģa definīciju un
tiesības pieņemt, ka dažas attiecībā uz drošību nekritiskas
daļas tiek uzstādītas, neaizpildot EASA 1. veidlapu.

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (turpmāk “Aģentūra”)
ir sagatavojusi īstenošanas noteikumu projektu un iesnie
gusi to Komisijai kā atzinumu Nr. 01/2011 “ELA process
un standarta izmaiņas un remonti” saskaņā ar
Regulas (EK) Nr. 216/2008 19. panta 1. punktu.

(1) OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.
(2) OV L 243, 27.9.2003., 6. lpp.
(3) OV L 315, 28.11.2003., 1. lpp.

i) lidmašīna, kuras maksimālā pacelšanās masa (MTOM)
ir 1 200 kg vai mazāka un kura nav klasificēta kā
komplekss ar dzinēju darbināms gaisa kuģis;

ii) planieris vai planieris ar dzinēju, kura maksimālā
pacelšanās masa (MTOM) ir 1 200 kg vai mazāka;

iii) balons ar maksimālo izstrādāto pacelšanās gāzes vai
karstā gaisa apjomu, kas nepārsniedz 3 400 m3 karstā
gaisa baloniem, 1 050 m3 gāzes gaisa baloniem un
300 m3 piesietiem gāzes baloniem;

iv) dirižablis, kas paredzēts ne vairāk kā četriem pasažie
riem un kura maksimālais izstrādātais pacelšanās
gāzes vai karstā gaisa apjoms nepārsniedz 3 400 m3
karstā gaisa dirižabļiem un 1 000 m3 gāzes dirižab
ļiem.”;

2) regulas I pielikumu (M daļu) un II pielikumu (145. daļu)
groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

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

Briselē, 2012. gada 5. jūlijā
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO
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PIELIKUMS
1) Regulas (EK) Nr. 2042/2003 I pielikumu (M daļu) groza šādi:
a) M.A.302. iedaļas d) punktu aizstāj ar šādu:
“d) Gaisa kuģa tehniskās apkopes programmai jāatbilst:
i) kompetentās iestādes izdotajiem norādījumiem;
ii) lidojumderīguma uzturēšanas norādījumiem,
— ko izdevuši tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta, papildu tipa sertifikāta, lielāka remonta projekta
apstiprinājuma, ETSO atļaujas vai jebkāda cita tāda atbilstoša apstiprinājuma turētāji, kas izdots saskaņā
ar Regulu (EK) Nr. 1702/2003 un tās pielikumu (21. daļu), un
— kas attiecīgos gadījumos iekļauti Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma (21. daļas) 21A.90B vai
21A.431B punktā minētajās sertificēšanas specifikācijās;
iii) papildu vai alternatīviem norādījumiem, ko ierosinājis īpašnieks vai lidojumderīguma uzturēšanas vadības
organizācija, pēc tam, kad tie apstiprināti saskaņā ar M.A.302. iedaļu, izņemot ar drošību saistītu darbu
veikšanas intervālus, kas minēti e) punktā un kuru nozīmīgums var tikt palielināts pēc tam, kad veikta
pietiekama g) punktam atbilstoša pārskatīšana, un tikai tad, ja tie tiek tieši apstiprināti saskaņā ar
M.A.302. iedaļas b) punktu.”;
b) M.A.304. iedaļu aizstāj ar šādu:
“M.A.304 Dati par izmaiņām un remontiem
Bojājumus novērtē un izmaiņas un remontus veic, pēc vajadzības izmantojot:
a) datus, kurus apstiprinājusi Aģentūra, vai
b) datus, kurus apstiprinājusi 21. daļā minētā projektēšanas organizācija, vai
c) datus, kas iekļauti Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma (21. daļas) 21A.90B vai 21A.431B punktā minētajās
sertificēšanas specifikācijās.”;
c) M.A.502. iedaļu groza šādi:
i) a) punktu aizstāj ar šādu:
“a) Izņemot sastāvdaļas, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma (21. daļas) 21A.307. iedaļas
c) punktā, sastāvdaļu tehnisko apkopi veic atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas F apakšdaļas vai
II pielikuma (145. daļas) noteikumiem apstiprinātas tehniskās apkopes organizācijas.”;
ii) pievieno šādu jaunu e) punktu:
“e) Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma (21. daļas) 21A.307. iedaļas c) punktā minēto sastāvdaļu tehnisko
apkopi veic ar “A” līmeni novērtēta organizācija, kas apstiprināta atbilstoši šā pielikuma (M daļas) A iedaļas
F apakšdaļai vai 145. daļai, kā arī sertificējošais personāls, kas minēts M.A.801. iedaļas b) punkta 2. apakš
punktā, vai M.A.801. iedaļas b) punkta 3. apakšpunktā minētais pilots īpašnieks tad, kad šādas sastāvdaļas
gaisa kuģim ir uzstādītas vai īslaicīgi nomontētas labākai piekļūstamībai. Uz sastāvdaļu tehnisko apkopi, kas
veikta atbilstoši šim punktam, nav attiecināma EASA 1. veidlapas izdošana, un tai piemērojamas
M.A.801. iedaļā minētās gaisa kuģa izmantošanas prasības.”;
d) M.A.613. iedaļas a) punktu aizstāj ar šādu:
“a) Pabeidzot visus nepieciešamos gaisa kuģa sastāvdaļas tehniskās apkopes darbus atbilstoši šīs apakšdaļas prasī
bām, izsniedz gaisa kuģa sastāvdaļas izmantošanas sertifikātu atbilstoši M.A.802. iedaļas prasībām. Tiek izdota
EASA 1. veidlapa, izņemot tās sastāvdaļas, kuru tehniskā apkope veikta atbilstoši M.A.502. iedaļas b), d) vai
e) punkta prasībām, un tās sastāvdaļas, kuras izgatavotas atbilstoši M.A.603. iedaļas c) punkta prasībām.”;
e) M.A.614. iedaļas b) punktu aizstāj ar šādu:
“b) Apstiprinātā tehniskās apkopes organizācija izsniedz gaisa kuģa īpašniekam katra izmantošanas sertifikāta
kopiju kopā ar ikvienu īpašu remonta/izmaiņu datu, kas izmantoti veiktajam remontam/izmaiņām, kopiju.”;
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f) M.A.710. iedaļas a) punktu aizstāj ar šādu:
“a) Lai izpildītu prasību par M.A.901. iedaļā minēto gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaudi, apstiprinātā lidojum
derīguma uzturēšanas vadības organizācija veic pilnu gaisa kuģa uzskaites datu dokumentētu pārbaudi, lai
pārliecinātos, ka:
1) gaisa kuģa korpusa, dzinēja un propellera lidojumstundas un ar tiem saistītie lidojumu cikli ir pareizi
reģistrēti; un
2) lidojumu rokasgrāmata ir atbilstoša gaisa kuģa konfigurācijai un tajā ir iekļauti jaunākie labojumi un
papildinājumi; un
3) visas tehniskās apkopes, kas jāveic gaisa kuģim saskaņā ar apstiprināto tehniskās apkopes programmu, ir
veiktas; un
4) visi zināmie defekti ir tikuši novērsti vai, ja vajadzīgs, paziņoti tālāk kontrolētā veidā; un
5) visi piemērojamie norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu ir piemēroti un pareizi reģistrēti; un
6) visas izmaiņas un remonti, kas veikti gaisa kuģim, ir reģistrēti un atbilst Regulas (EK) Nr. 1702/2003
pielikumam (21. daļai); un
7) visas ierobežota darbmūža sastāvdaļas, kas iemontētas gaisa kuģī, ir pareizi identificētas, reģistrētas un nav
pārsniegušas apstiprinātā darbmūža robežu; un
8) visa tehniskā apkope ir veikta saskaņā ar I pielikumu (M daļa); un
9) pašreizējā masas un smaguma centra izvietojuma deklarācijā ir atspoguļota gaisa kuģa konfigurācija un šis
ziņojums ir derīgs; un
10) gaisa kuģis atbilst jaunākajiem labojumiem tipa projektā, kuru apstiprinājusi Aģentūra; un
11) vajadzības gadījumā gaisa kuģim ir pašreizējai gaisa kuģa konfigurācijai atbilstošs trokšņa līmeņa sertifikāts
atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma (21. daļa) I iedaļas prasībām.”;
g) M.A.802. iedaļas b) punktu aizstāj ar šādu:
“b) Autorizēts izmantošanas sertifikāts, kas identificēts kā EASA 1. veidlapa, uzskatāms par gaisa kuģa sastāvdaļas
izmantošanas sertifikātu, izņemot gadījumus, kad gaisa kuģa sastāvdaļu tehniskā apkope veikta atbilstoši
M.A.502. iedaļas b), d) vai e) punkta prasībām, un šādā gadījumā tehniskajā apkopē jāievēro gaisa kuģa
nodošanas izmantošanai procedūras atbilstoši M.A.801. iedaļai.”;
h) M.A.902. iedaļas b) punktu aizstāj ar šādu:
“b) Gaisa kuģis nedrīkst pacelties gaisā, ja lidojumderīguma sertifikāts ir nederīgs vai:
1) gaisa kuģa vai jebkuras tam uzmontētas sastāvdaļas lidojumderīguma uzturēšana neatbilst šīs daļas prasībām;
vai
2) gaisa kuģis neatbilst tipa projektam, kuru apstiprinājusi Aģentūra; vai
3) gaisa kuģis ir ticis lietots, neievērojot apstiprinātās lidojumu rokasgrāmatas vai lidojumderīguma sertifikāta
noteiktos ierobežojumus un neveicot atbilstošas darbības; vai
4) gaisa kuģis ir iekļuvis starpgadījumā vai avārijā, kas ietekmē tā lidojumderīgumu, un nav tikušas veiktas
atbilstošas darbības, lai atjaunotu tā lidojumderīgumu; vai
5) izmaiņas vai remonts neatbilst Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikumam (21. daļai).”;
i) I pielikuma (M daļas) VIII papildinājuma b) punkta (uzdevumi) 8) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“8) ir nosaukts VII papildinājumā vai ir sastāvdaļas tehniskās apkopes uzdevums saskaņā ar M.A.502. iedaļas a), b),
c) vai d) punktu.”
2) Regulas (EK) Nr. 2402/2003 II pielikumu (145. daļu) groza šādi:
a) pielikuma 145.A.42. iedaļu groza šādi:
i) a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“a) Visas sastāvdaļas klasificē un atbilstīgi nodala šādās kategorijās:
1) Sastāvdaļas, kuras ir apmierinošā stāvoklī, par kuru nodošanu lietošanā ir ierakstīts EASA 1. veidlapā vai
tai līdzvērtīgā un kuras ir marķētas atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma (21. daļa) Q apakš
daļas noteikumiem.
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2) Lietošanai nederīgas sastāvdaļas, kuru tehnisko apkopi veic atbilstoši šīs iedaļas noteikumiem.
3) Neatjaunojamās sastāvdaļas, kas klasificētas atbilstoši 145.A.42. iedaļas d) punkta noteikumiem.
4) Standarta detaļas, kuras lieto gaisa kuģī, dzinējā, propellerī vai citā gaisa kuģa sastāvdaļā, ja tās ir
norādītas ražotāja ilustrētajā detaļu katalogā un/vai tehniskās apkopes datos.
5) Izejmateriāls un palīgmateriāls, kuru lieto apkopes darbu laikā, ja organizācija ir pārliecināta, ka materiāls
atbilst vajadzīgajai specifikācijai un tam ir atbilstoša izsekojamība. Visiem materiāliem jābūt pievienotai
dokumentācijai, kas tieši attiecas uz konkrēto materiālu un satur atbilstību specifikācijas paziņojumam un
arī ziņas par izgatavotāju un piegādātāju.
6) Sastāvdaļas, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma (21. daļa) 21A.307. iedaļas c) punktā.”;
ii) papildina ar šādu jaunu e) punktu:
“e) Regulas (EK) Nr. 1702/2003 pielikuma (21. daļa) 21A.307. iedaļas c) punktā minētās sastāvdaļas uzstāda
tikai tad, ja gaisa kuģa īpašnieks tās uzskata par uzstādīšanai piemērotām viņam piederošā gaisa kuģī.”;
b) pielikuma 145.A.50. iedaļas d) punktu aizstāj ar šādu:
“d) Izmantošanas sertifikātu izsniedz pēc visu to tehniskās apkopes darbu pabeigšanas, kas veikti gaisa kuģa
sastāvdaļai, kamēr tā ir nomontēta no gaisa kuģa. I pielikuma (M daļa) II papildinājumā minētais autorizētais
izmantošanas sertifikāts “EASA 1. veidlapa” ir līdzvērtīgs gaisa kuģa sastāvdaļas izmantošanas sertifikātam, ja
vien M.A.502. iedaļas b) punktā vai M.A.502. iedaļas e) punktā nav noteikts citādi. Ja organizācija veic
sastāvdaļas tehnisko apkopi savām vajadzībām, EASA 1. veidlapa var nebūt vajadzīga atkarībā no organizācijā
izmantotajām iekšējām nodošanas procedūrām, kas noteiktas pašraksturojumā.”;
c) pielikuma 145.A.55. iedaļas b) punktu aizstāj ar šādu:
“b) Organizācija izsniedz katra izmantošanas sertifikāta kopiju gaisa kuģa ekspluatantam kopā ar ikvienu īpašu
remonta/izmaiņu datu, kas tika izmantoti, veicot remontus/izmaiņas, kopiju.”;
d) pielikuma 145.A.65. iedaļas b) punktu aizstāj ar šādu:
“b) Organizācija izveido procedūras, par kurām tā vienojas ar kompetento iestādi, ņemot vērā cilvēka faktorus un
veiktspēju, lai nodrošinātu labu tehniskās apkopes praksi un atbilstību šīs daļas prasībām, kurā iekļauj precīzu
darbuzdevumu vai līgumu, lai gaisa kuģi un sastāvdaļas varētu nodot lietošanā atbilstoši 145.A.50. iedaļas
noteikumiem.
1. Tehniskās apkopes procedūras, kas minētas šajā punktā, attiecas uz 145.A.25. līdz 145.A.95. iedaļas notei
kumiem.
2. Tehniskās apkopes procedūras, kuras organizācija ir izveidojusi vai gatavojas izveidot saskaņā ar šo punktu,
attiecas uz visiem tehniskās apkopes darbības veikšanas aspektiem, ieskaitot specializēto pakalpojumu snieg
šanu un vadību, un nosaka standartus, saskaņā ar kuriem organizācija gatavojas strādāt.
3. Attiecībā uz gaisa kuģa operatīvo tehnisko apkopi un apkopi bāzē organizācija izveido procedūras, lai
samazinātu daudzkārtēju kļūdu rašanās risku un atklātu kļūdas kritiskajās sistēmās un lai nodrošinātu, ka
nevienai personai konkrētās tehniskās apkopes pārbaudes laikā neliek veikt darbības un pārbaudes saistībā ar
tehniskās apkopes uzdevumu, kurā ir jāizjauc/atkārtoti jāsaliek vairākas viena un tā paša tipa sastāvdaļas, kas
uzstādītas vairāk nekā vienā sistēmā vienā un tajā pašā gaisa kuģī. Tomēr, ja ir pieejama tikai viena persona
šādu darbu veikšanai, tad organizācijas darba kartē vai darba grafikā iekļauj papildu pakāpi šā darba
atkārtotai pārbaudei pēc tam, kad šī persona ir pabeigusi vairākus šādus darbus.
4. Izveido tehniskās apkopes procedūras, lai nodrošinātu, ka bojājumus novērtē un izmaiņas un remontus veic,
izmantojot datus, kas minēti M.A.304. iedaļā.”
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