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I pielikums
VEIKTSPĒJAS PRASĪBAS
Ir jāievēro šādas veiktspējas prasības:
veiktspējas prasības, kas izklāstītas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK)
Nr. 300/20081 un to papildinošajos aktos un īstenošanas aktos.
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Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 300/2008 (2008. gada 11. marts) par kopīgiem
noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (OV L 97,
9.4.2008., 72. lpp.).

3

LV

II pielikums
ES ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS
1. VISPĀRĪGS APRAKSTS
Atbilstības sertifikātu noformē uz A4 formāta (210 × 297 mm) papīra (nesalocītā vai salocītā
veidā). Papīra versiju var aizstāt ar elektronisku datni.
ES ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS
Es, apakšā parakstījies [........................................................, (vārds, uzvārds un amats)]
apliecinu, ka iekārta:
0.1. Ražotāja zīmols: ................................................. .........
0.2. Tips: ................................................................... ...........................................
0.3. Konfigurācija: ................................................................................ .....................
0.4. Preču zīme (zīmols): ................................................................... .....................
0.5. Iekārtas kategorija: ............................................................................. ..............
0.6. Ražotāja nosaukums un adrese: ............................................................
0.7. Iekārtas identifikācijas numura atrašanās vieta: ...........................................
0.8. Ražotāja pārstāvja (ja ir) vārds, uzvārds un adrese: .............
0.9. Iekārtas identifikācijas numurs: ......................................................................
visādā ziņā atbilst tipam, kas aprakstīts apstiprinājumā (... ES tipa apstiprinājuma sertifikāta
numurs ar numura izvērsumu (ja ir)), kas izsniegts ( ................... izsniegšanas datums), un
dalībvalstīs ir atļauta tās pastāvīga piedāvāšana iegādei un nodošana ekspluatācijā.
(vieta) (datums): ….…………………..

(paraksts): ....................................................

III pielikums
ES TIPA APSTIPRINĀJUMA ZĪME
1. ES tipa apstiprinājuma numurs sastāv no šādām piecām daļām: visas numura daļas atdala ar
zīmi “*”.
1. daļa: Mazais burts “e” un tās dalībvalsts pazīšanas numurs, kura izsniegusi ES tipa
apstiprinājumu:
1 – Vācija, 2 – Francija, 3 – Itālija, 4 – Nīderlande, 5 – Zviedrija, 6 – Beļģija, 7 – Ungārija, 8
– Čehija, 9 – Spānija, 11 – Apvienotā Karaliste, 12 – Austrija, 13 – Luksemburga, 17 –
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Somija, 18 – Dānija, 19 – Rumānija, 20 – Polija, 21 – Portugāle, 23 – Grieķija, 24 – Īrija, 25 –
Horvātija; 26 – Slovēnija, 27 – Slovākija, 29 – Igaunija, 32 – Latvija, 34 – Bulgārija, 36 –
Lietuva, 49 – Kipra, 50 – Malta.
2. daļa: Pamatdirektīvas vai pamatregulas numurs.
3. daļa: Minētajai iekārtai piemērojamo jaunāko veiktspējas prasību (uz kurām attiecas šis
apstiprinājums) identifikācijas numurs vai burts.
4. daļa: Četrzīmju kārtas skaitlis (attiecīgā gadījumā tam sākumā ir pievienotas nulles), kas
apzīmē ES tipa apstiprinājuma numura pamatdaļu. Kārtas numerācija sākas ar “0001”.
5. daļa: Divciparu kārtas numurs (attiecīgā gadījumā tam sākumā ir pievienotas nulles), kas
apzīmē numura izvērsumu. Katrai apstiprinājuma numura pamatdaļai izvērsuma numerācija
sākas ar “00”.
2. Piemērs: trešā tipa apstiprinājums (kura numuram vēl nav izvērsuma), ko Francija
izsniegusi attiecībā uz Komisijas Regulu (ES) Nr. 185/2010:
e2*185/2010*ETD1*0003*00
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IV pielikums
Kopīgās testēšanas metodikas attiecībā uz aviācijas drošības pārbaužu iekārtu tipa
apstiprināšanu
Kopīgās testēšanas metodikas, kas piemērojamas testiem, kuri minēti 8. pantā, ir kopīgās
testēšanas metodikas (CTM), kas izstrādātas Eiropas Civilās aviācijas konferences (ECAC)
apstiprinātā kopīgā izvērtēšanas procesa (CEP) ietvaros.
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V pielikums
PARAUGS
ES TIPA ARSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTA
[TERMIŅA PAGARINĀJUMS] [ATTEIKUMS] [ATSAUKUMS]
Maksimālais izmērs (formāts): A4 (210 × 297 mm)
ES AVIĀCIJAS DROŠĪBAS PĀRBAUŽU IEKĀRTA

Apstiprinātājiestādes zīmogs

Ņemot vērā Regulu...

[ES tipa apstiprinājuma numurs:]

[pagarinājuma iemesls] [atteikuma iemesls] [atsaukuma iemesls]:

[ES tipa apstiprinājuma pagarinājuma numurs]
I DAĻA
0.1. Ražotāja zīmols:
0.2. Tips:
0.2.1. Konfigurācija:
0.2.2. Preču zīme (zīmols)2:
0.3. Tipa un konfigurācijas identificēšanas līdzekļi, ja uz aviācijas drošības pārbaužu iekārtas
ir attiecīgs marķējums:
0.3.1. Marķējuma atrašanās vieta:
0.4. Iekārtas kategorija3:
0.5. Ražotāja nosaukums un adrese:
2
3
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Ja tipa apstiprinājuma piešķiršanas laikā vēl nav, šo aili aizpilda vēlāk, tomēr vēl pirms iekārtas laišanas tirgū.
Kas definēta Komisijas Regulā (ES) Nr. 185/2010 (2010. gada 4. marts), ar ko nosaka sīki izstrādātus
pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā.
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0.6. Ikvienas montāžas rūpnīcas nosaukums un adrese:
0.7. Ražotāja pārstāvja (ja ir) vārds, uzvārds un adrese:

II DAĻA
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka pievienotajā informācijas dokumentā ietvertais, ražotāja
sniegtais apraksts par iepriekš minēto aviācijas drošības pārbaužu iekārtu ir pareizs (paraugu
izlases sastāvu ir izvēlējusies ES tipa apstiprinātājiestāde, un ražotājs paraugus ir iesniedzis kā
iekārtas tipa prototipus) un ka pievienotie testu rezultāti attiecas uz iekārtas tipu un
konfigurāciju.
[ES tipa apstiprinājuma sertifikāta pagarināšanas vai pārskatīšanas gadījumā nepiemēro šādu
daļu:
1. Iekārtas tips atbilst/neatbilst ( 1 ) veiktspējas prasībām, kas noteiktas [visos attiecīgajos
normatīvajos aktos, kas minēti šīs regulas I pielikumā]
2. Apstiprinājums ir piešķirts/atteikts/atsaukts ( 1 )].

(vieta)

(paraksts)

(datums)

Papildinājumi:
Informācijas pakete.
Testa rezultāti
Ikvienas personas, kas ir pilnvarotas parakstīt atbilstības sertifikātus, vārds, uzvārds un
paraksta paraugs, kā arī norāde par apstiprinātājiestādē ieņemamo amatu.
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VI PIELIKUMS
RAŽOŠANAS ATBILSTĪBAS NODROŠINĀŠANAS PROCEDŪRAS
Ražošanas atbilstības nodrošināšanas procedūru neatņemama sastāvdaļa ir kvalitātes
pārvaldības sistēmu novērtējums (turpmāk “sākotnējais novērtējums”), apstiprinātājiestādes
veikta verifikācija un ražojumu kontrolpārbaudes (turpmāk “ražošanas atbilstības
mehānismi”).
1. Sākotnējais novērtējums
1.1. Dalībvalsts apstiprinātājiestāde pārliecinās, vai pastāv pietiekami mehānismi un
procedūras, ar kuriem var iedarbīgi kontrolēt, vai izgatavotā iekārta atbilst apstiprinātajam
tipam.
1.2. Vadlīnijas par novērtējuma veikšanu ir ietvertas attiecīgajā saskaņotajā standartā
“Vadlīnijas kvalitātes un/vai vides pārvaldības sistēmu auditēšanai”.
1.3. Apstiprinātājiestāde, kas izsniedz ES tipa apstiprinājuma sertifikātu, pārliecinās par
1.1. punktā minētajiem mehānismiem un procedūrām.
1.3.1. Sākotnējo novērtējumu un/vai ražošanas atbilstības mehānismu verifikāciju veic
apstiprinātājiestāde, kas piešķir apstiprinājumu, vai norīkota struktūra, kas rīkojas
apstiprinātājiestādes uzdevumā.
1.3.1.1. Apstiprinātājiestāde, apsverot veicamā sākotnējā novērtējuma apmēru, var ņemt vērā
pieejamo informāciju par 1.3.3. punktā minēto ražotāja sertifikāciju, kas minētā punkta
kontekstā nav tikusi ņemta vērā vai atzīta.
1.3.2. Sākotnējo novērtējumu un/vai ražošanas atbilstības mehānismu verifikāciju var veikt arī
citas dalībvalsts apstiprinātājiestāde vai norīkota struktūra, kuru apstiprinātājiestāde ir
izraudzījusies šim nolūkam.
1.3.2.1. Šādā gadījumā šādas citas dalībvalsts apstiprinātājiestāde sagatavo atbilstības
paziņojumu, norādot teritorijas un ražotnes, uz kurām tas attiecas un kuras ir nozīmīgas
iekārtai, kam paredzēts piešķirt tipa apstiprinājumu, un normatīvajiem aktiem, saskaņā ar
kuriem minētajai iekārtai ir paredzēts piešķirt tipa apstiprinājumu.
1.3.2.2. Saņēmusi no dalībvalsts apstiprinātājiestādes, kas ir izsniegusi ES tipa apstiprinājuma
sertifikātu, pieteikumu par atbilstības paziņojumu, citas dalībvalsts apstiprinātājiestāde
nekavējoties nosūta šādu atbilstības paziņojumu vai informē, ka tā nevar sniegt šādu
paziņojumu.
1.3.2.3. Atbilstības paziņojums ietver vismaz šādas ziņas:
a) komercsabiedrība vai sabiedrību grupa,
b) konkrēta organizācija,
c) rūpnīca/objekts (piem., iekārtu rūpnīca Nr. 1 (Apvienotā Karaliste)),
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d) iekārta (piem., ETD),
e) pārbaudītie dokumenti (piem., komercsabiedrības un objekta kvalitātes rokasgrāmata un
procedūras),
f) novērtējuma datums (piem., revīzija (“audits”) notika 18.–30.5.2009.),
g) plānots uzraudzības apmeklējums (piem., 2010. gada oktobrī).
1.3.3. Apstiprinātājiestāde saskaņotajam standartam EN ISO 9001:2008 vai līdzvērtīgam
saskaņotam standartam atbilstošu ražotāja sertifikāciju atzīst par atbilstošu 1. punktā
minētajām sākotnējā novērtējuma prasībām. Ražotājs sniedz ziņas par sertifikāciju un
apņemas informēt apstiprinātājiestādi par izmaiņām attiecībā uz tās derīgumu vai tvērumu.
2. Ražošanas atbilstības mehānismi
2.1. Dalībvalsts apstiprinātājiestāde pārliecinās, vai pastāv pienācīgi
dokumentēti kontrolpārbaužu plāni, kas katra apstiprinājuma gadījumā ir
ražotāju, lai konkrētos intervālos veiktu šādus testus vai ar tiem saistītās
nepieciešami, lai pārliecinātos par pastāvīgu atbilstību apstiprinātajam
attiecīgus fiziskus testus, kas minēti normatīvajos aktos.

mehānismi un
saskaņojami ar
pārbaudes, kas
tipam, tostarp

2.2. Konkrētāk, ES tipa apstiprinājuma sertifikāta turētājs rīkojas šādi:
2.2.1. nodrošina, ka ir ieviestas un tiek piemērotas procedūras attiecībā uz iedarbīgu kontroli
pār ražojumu atbilstību apstiprinātajam tipam un konfigurācijai;
2.2.2. iegūst piekļuvi testēšanas iekārtām vai citām piemērotām iekārtām, kas nepieciešamas,
lai pārbaudītu atbilstību katram apstiprinātajam tipam un konfigurācijai;
2.2.3. nodrošina, ka dati par testu vai pārbaužu rezultātiem tiek reģistrēti un ka ar testa
rezultātiem saistītie pievienotie dokumenti ir pieejami visā laikposmā, kas saskaņojams ar
apstiprinātājiestādi. Šis laikposms nepārsniedz 10 gadus;
2.2.4. izvērtē visu veidu testu un pārbaužu rezultātus, lai nodrošinātu (un pārliecinātos par)
ražojuma īpašību stabilitāti (ar rūpnieciskajai ražošanai atbilstīgām pielaidēm);
2.2.5. nodrošina, ka katram aviācijas drošības pārbaužu iekārtas tipam un konfigurācijai tiek
verificēta vismaz pareizi izgatavotā specifikācija saistībā ar apstiprinājumu un informāciju,
kas nepieciešama II pielikumā minētajiem atbilstības sertifikātiem;
2.2.6. nodrošina, ka, ja paraugu vai testēto vienību izlase liecina par neatbilstību testa vai
pārbaudes attiecīgajam tipam, tiek izraudzīta jauna paraugu izlase un tiek veikti papildu testi
vai pārbaudes. Tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai atjaunotu attiecīgās ražošanas
atbilstību.
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3. Pastāvīgas verifikācijas mehānismi
3.1. Iestāde, kas ir izsniegusi ES tipa apstiprinājuma sertifikātu, jebkurā laikā var
pārliecināties par atbilstības kontroles metodēm, kas tiek piemērotas katrā ražotnē.
3.1.1. Parastie mehānismi ir 1. un 2. iedaļā izklāstīto procedūru iedarbīguma pastāvīga
uzraudzība (sākotnējais novērtējums un ražošanas atbilstības mehānismi).
3.1.1.1. Tiek pieņemts, ka novērošanas darbības, kuras veic informētie tehniskie dienesti,
atbilst 3.1.1. punkta prasībām attiecībā uz procedūrām, kas noteiktas sākotnējā novērtējuma
laikā.
3.1.1.2. Apstiprinātājiestādes veiktās verifikācijas (izņemot 3.1.1.1. punktā minētās
pārbaudes) parastais biežums ir tāds, lai varētu nodrošināt, ka saskaņā ar 1. un 2. iedaļu
veiktie attiecīgie kontroles pasākumi tiek pārskatīti laikposmā, kas atbilst attiecīgās
apstiprinātājiestādes radītajai uzticēšanās gaisotnei.
3.2. Ikvienas šādas pārskatīšanas ietvaros inspektoram tiek nodrošināta pieeja pierakstiem par
ražošanas testiem un pārbaudēm; konkrēti, pierakstiem par testiem un pārbaudēm, kas
dokumentēti saskaņā ar 2.2. punktu.
3.3. Inspektors var pēc nejaušības principa izraudzīties izlases paraugus, kas testējami ražotāja
laboratorijā vai tehniskā dienesta telpās. Šādā gadījumā veic tikai fizisku testu. Izlases
paraugu minimālo skaitu var noteikt, ņemot vērā paša ražotāja veiktās verifikācijas rezultātus.
3.4. Ja kontroles līmenis šķiet neapmierinošs vai ja rodas iespaids, ka ir nepieciešams
pārliecināties par saskaņā ar 3.2. punktu veikto testu derīgumu, inspektors izraugās izlases
paraugus, kas nosūtāmi tehniskajam dienestam fizisko testu veikšanai.
3.5. Ja pārbaudē vai uzraudzības pārskatīšanā tiek konstatēti neapmierinoši rezultāti,
apstiprinātājiestāde nodrošina, ka tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai pēc iespējas drīz
atjaunotu ražošanas atbilstību.
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VII pielikums
Standarti, kas jāievēro tehniskajiem dienestiem
1. Tehniskajiem dienestiem ir jāievēro šādi standarti attiecībā uz darbībām ES tipa
apstiprinājuma testēšanas jomā:
1.1. A kategorija (testi tiek veikti savās telpās): attiecīgie saskaņotie standarti par vispārīgām
prasībām attiecībā uz testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetenci. Tehniskais dienests,
kas norīkots veikt A kategorijas darbības, var veikt vai uzraudzīt testus ražotāja vai trešās
personas telpās.
1.2. B kategorija (ražotāja vai trešās personas telpās veiktu testu uzraudzīšana): attiecīgie
saskaņotie standarti par vispārīgiem kritērijiem dažādu tipu pārbaudītājstruktūru darbībai.
Pirms testa veikšanas vai uzraudzīšanas ražotāja vai trešās personas telpās tehniskais dienests
pārbauda, vai testēšanas aprīkojums un mērinstrumenti atbilst attiecīgajām 1.1. punktā minēto
standartu prasībām.
2. Tehniskie dienesti attiecībā uz ražošanas atbilstības verifikācijas darbībām ievēro šādus
standartus:
2.1. C kategorija (ražotāja kvalitātes pārvaldības sistēmas sākotnējā novērtējuma un
uzraudzības revīzijas procedūra): attiecīgie saskaņotie standarti par prasībām, kas attiecas uz
struktūrām, kuras nodrošina pārvaldības sistēmu revīziju un sertifikāciju.
2.2. D kategorija (ražojumu izlases paraugu pārbaude un testēšana vai šādas pārbaudes un
testēšanas uzraudzība): attiecīgie saskaņotie standarti par vispārīgajiem kritērijiem, kas
attiecas uz dažādu veidu pārbaudītājstruktūru darbību.
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