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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1384/2010, ko uzņēmuma „LTB Schlemann GmbH” vārdā 
iesniedza Vācijas valstspiederīgais Dieter Schlemann, par Eiropas Aviācijas 
drošības aģentūras (EASA) bezdarbību saistībā ar Komisijas Regulas (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, pārkāpumiem 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem tikai Eiropas 
Tehnisko standartu prasību (ETSO) sertifikāta turētāji drīkst veikt ETSO preču remontu un 
izmaiņas (sk. 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). Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka noteikti uzņēmumi, kas 
ražo drošības jostas un neievēro minētās regulas prasības, ar EASA netiešu atļauju remontē 
ETSO preces (drošības jostas un drošības stiprinājumus), kuras pieder Eiropā reģistrētām 
lidmašīnām. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu rīkoties, lai nodrošinātu 
ES tiesību aktu piemērošanu šajā jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 14. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Veikt konkrētas Eiropas Tehnisko standartu prasību (ETSO) preces apkopi drīkst ne tikai 
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persona, kam ir ETSO atļauja attiecībā uz šo preci. Jebkura fiziska vai juridiska persona var 
veikt ETSO preču apkopes darbības, ja vien šī persona atbilst Regulas (EK) Nr. 216/2008 un 
tās īstenošanas kārtības noteikumiem.

Viena no prasībām, kas noteikta trešās puses apkopes organizācijai ETSO preces apkopes 
veikšanai, ir, lai tās rīcībā būtu aktuālie apkopes dati un lai tā izmantotu šos datus. Šos datus 
var iegūt, piemēram, noslēdzot līgumu ar ETSO atļaujas turētāju. Otra iespēja ir ierosināt 
izmaiņas vai remontu saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1702/2003 21. daļu. Tādējādi 
trešās puses organizācija var projektēt savas izmaiņas vai remontus un kļūt par apstiprinātu 
apkopes datu īpašnieku. Attiecībā uz drošības jostām iepriekš minētās iespējas tika 
izskaidrotas Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) Drošības informācijas ziņojumā 
(SIB) 2010-15R1, kā arī lūgumraksta iesniedzēja un EASA sanāksmē.

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 216/2008 dalībvalstis, Eiropas Komisija un EASA sadarbojas ar 
mērķi nodrošināt atbilstību iepriekš minētajām regulām. Lai novērtētu šo atbilstību, EASA
veic valsts civilās aviācijas jomas kompetento iestāžu pārbaudes saskaņā ar Komisijas 
Regulu (EK) Nr. 736/2006.

EASA 2009. gada sākumā tika informēta, saņemot Vācijas civilās aviācijas jomas kompetentās 
iestādes (LBA) ziņojumu, ka dažas Vācijas apkopes organizācijas veic drošības jostu remontu, 
kaut arī to rīcībā nav derīgu apkopes datu. EASA saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 736/2006 Vācijā veica ad hoc pārbaudi, kuras rezultātā tika novērtēts, ka citas Vācijas 
apkopes organizācijas veic drošības jostu apkopes pasākumus, kaut arī to rīcībā nav 
nepieciešamo apkopes datu. Kopumā Vācijā tika atklātas piecas organizācijas, kuras neatbilda 
Regulas (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas kārtības noteikumiem. Papildu pārbaudes laikā 
2011. gada aprīlī EASA novērtēja, ka LBA ir veikusi pienācīgus pasākumus pret šīm piecām 
organizācijām, uz laiku anulējot apkopes organizāciju atļaujas attiecībā uz sēdekļu un 
drošības jostu apkopi. Tomēr trīs no piecām organizācijām pārsūdzēja LBA lēmumu valsts 
kompetentajā administratīvajā tiesā. Šo pārsūdzību rezultātā ir atlikta LBA pieņemtā lēmuma 
piemērošana, līdz Vācijas tiesa būs pieņēmusi galīgo lēmumu šajā lietā.

Lai brīdinātu un informētu aviācijas nozares pārstāvjus par bažām attiecībā uz drošības jostu 
drošumu, EASA nolēma 2010. gada 29. septembrī publicēt SIB 2010-15R11. Papildus tam 
EASA Standartizācijas direktorāts nosūtīja vēstuli visām dalībvalstu civilās aviācijas jomas 
kompetentajām iestādēm, lūdzot rīkoties gadījumā, ja citas apkopes organizācijas veic 
drošības jostu apkopes darbības, kaut arī to rīcībā nav derīgu apkopes datu. EASA saņēma 
apstiprinājumu, ka visām citās valstīs esošajām organizācijām, kurās atklāti pārkāpumi, ir 
ierobežotas vai uz laiku anulētas atļaujas attiecībā uz drošības jostu labošanu. To arī 
pārbaudīja visās kopš tā laika veiktajās standartizācijas pārbaudēs saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 736/2006. Jāatzīmē, ka dalībvalstu kompetentās iestādes ir atbildīgas par to, lai tiktu 
nodrošināta to pārraudzībā esošo organizāciju turpmāka atbilstība noteikumiem.
Secinājumi

Jebkura trešās puses organizācija var veikt drošības jostu apkopi, remontu vai nomaiņu, ja tā 
atbilst Regulas (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas kārtības noteikumiem.

                                               
1 Drošības informācijas biļetens.
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Saskaņā ar iepriekš minēto regulu dalībvalstis, Eiropas Komisija un EASA ir sadarbojušās un 
turpina to darīt, lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem attiecībā uz drošības 
jostu apkopes pasākumiem.

Dalībvalstu civilās aviācijas jomas kompetentās iestādes veica atbilstošus pasākumus, sodot 
visas apkopes organizācijas, kuras veica drošības jostu apkopes pasākumus neatbilstoši spēkā 
esošajiem tiesību aktiem.


