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ORO TRANSPORTAS. SAUGA

Vienoda aukšto lygio sauga oro transporto vidaus rinkoje užtikrinama taikant bendras
taisykles[1] – šių taisyklių taikymas buvo palaipsniui plečiamas, kol apėmė visą oro transporto
grandinę.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalis.

TIKSLAI

Maždaug praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio viduryje kuriant oro transporto vidaus
rinką[2] neišvengiamai tuo pat metu reikėjo nustatyti bendras privalomas taisykles, kuriomis
būtų užtikrinama vienoda aukšto lygio sauga.

REZULTATAI

Aviacija neatsiejamai susijusi su sauga – jei nebūtų nustatyta griežtų taisyklių, pagal kurias
užtikrinama aukšto lygio sauga, oro transportas nebūtų galėjęs vystytis, nes trūktų keleivių (ir,
be abejo, orlaivių įgulos). Be to, lėktuvu galima toli ir greitai keliauti, todėl skrydžių sauga
ir tarptautinis bendradarbiavimas – daugiau ar mažiau aktyvus ir veiksmingas – turi vystytis
lygiagrečiai.
Pasaulio mastu būtiniausius saugos standartus skelbia Tarptautinė civilinės aviacijos
organizacija (ICAO[3]), tačiau tai, ar jų laikomasi, priklauso tik nuo susitariančiųjų valstybių
geranoriškumo.
Kuriant oro transporto vidaus rinką Europoje tapo būtina keleiviams užtikrinti vienodą aukšto
lygio saugą, kad ir kokiais Sąjungos maršrutais keleivis skristų. Todėl vietoj nacionalinių
taisyklių pradėti taikyti bendrieji privalomi reikalavimai. Be to, nacionalines reguliavimo
institucijas ir jų savanoriško bendradarbiavimo institucijas (visų pirma, žemyno vakaruose
veikusią Jungtinę aviacijos administraciją[4]) pakeitė Bendrijos mechanizmas, kuris sujungė

[1]Oro transporto sauga susijusi su orlaivių projektavimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu. Ji neturėtų būti
painiojama su oro transporto saugumu, kuris užtikrinamas norint sukliudyti vykdyti orlaiviams, jų keleiviams ir
ekipažui kenkiančius piktavalius veiksmus (žr. faktų suvestinę 5.6.8).

[2]Tai vadinamasis trečiasis oro transporto liberalizavimo dokumentų rinkinys (jam priklauso reglamentai (EEB)
Nr. 2407/92, 2408/92 ir 2409/92 – šiuo metu jie pakeisti Reglamentu (EB) Nr. 1008/2008), kuriuo Bendrijos oro
vežėjams sudarytos galimybės patekti į Bendrijos vidaus oro maršrutus (žr. faktų suvestinę 5.6.7).
[3]Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO) – specializuota Jungtinių Tautų agentūra, įsteigta 1944 m.
gruodžio mėn. pagal Tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją (taip pat vadinamą Čikagos konvencija), prie kurios
šiuo metu prisijungusi 191 valstybė. ICAO tvirtina standartus ir rekomenduojamą praktiką, kuriuos privalo taikyti
prisijungusios valstybės, tačiau nėra jokio privalomo mechanizmo, skirto geram jų taikymui užtikrinti.
[4]Jungtinė aviacijos administracija (JAA) buvo Europos civilinės aviacijos reglamentavimo institucijų, įgaliotų
nustatyti saugos standartus ir procedūras (kiekviena dalyvaujanti šalis galėjo laisvai savo nuožiūra juos taikyti),
neoficialus bendradarbiavimo organas. JAA, kuriai priklausė 43 šalys narės, savo veiklą pradėjo 1970 m. (įsteigus
bendrovę „Airbus“), o ją baigė 2009 m. – priėmus privalomas ir tiesiogiai taikomas bendrąsias aviacijos saugos
taisykles, Europos Sąjungos valstybėms narėms ji nebebuvo reikalinga.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.6.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.6.7.pdf
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nacionalines civilinės aviacijos institucijas, Europos Komisiją ir Europos aviacijos saugos
agentūrą (EASA)[5]. Nuo 2003 m. taisykles įgaliota rengti EASA (po to jas tvirtina Komisija
arba teisės aktų leidėjas). Kaip šios taisyklės taikomos, kontroliuoja Komisija, agentūra ir
kompetentingos nacionalinės institucijos – kiekviena pagal savo kompetencijos sritį, bet viena
kitai padėdama.
Bendrosios civilinės aviacijos taisyklės rengiamos remiantis ICAO patvirtintais standartais ir
rekomendacijomis, dažnai šie standartai ir rekomendacijos sugriežtinami. Minėtos taisyklės
palaipsniui pradėtos taikyti visoje oro transporto grandinėje. Jomis iš esmės siekiama užtikrinti,
kad būtų užkirstas kelias avarijoms kuo ankstesniu etapu, todėl atitinkami subjektai įpareigojami
laikytis taisyklių ir kartu vykdoma tų atsakingų subjektų kontrolė[6].
Nuo 1994 m. ICAO aviacijos avarijų tyrimo principai perkelti į Bendrijos teisę (Direktyva
94/56/EEB, kuri vėliau pakeista Reglamentu (ES) Nr. 996/2010). Avarijų tyrimai turi būti
atliekami visiškai nepriklausomai ir vienintelis jų tikslas – nustatyti avarijų priežastis ir ateityje
jų išvengti, o ne ieškoti, kas kaltas ar atsakingas (tai ne visada dera su nacionaline civiline ir
baudžiamąja teise, pagal kurias, priešingai, siekiama nustatyti už avarijas atsakingus asmenis
ir juos nubausti). Tokio pat prevencinio, o ne baudžiamojo, požiūrio laikomasi nustatant
civilinės aviacijos įvykių pranešimų reikalavimus (Direktyva 2003/42/EB, reglamentai (EB)
Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007 – jie visi vėliau pakeisti Reglamentu (ES) Nr. 376/2014):
nuo 2005 m. apie visus oro transporto grandinėje pasitaikančius defektus privaloma pranešti
kompetentingoms nacionalinėms institucijoms, o per jas – EASA, tokia informacija laikoma
ir platinama (naudojant Europos Komisijos tvarkomą centrinį registrą), kad būtų galima ją
analizuoti.
Nuo 2003 m.[7] galioja bendrosios taisyklės, kuriomis reglamentuojamas orlaivių tinkamumas
skraidyti, tai yra, jų projektavimo, gamybos ir priežiūros reikalavimai. 2008 m. taip pat pradėtas
reglamentuoti orlaivių naudojimas skrydžiams ir nustatyti reikalavimai skrydžių įgulai, t. y.
nustatyta, kaip orlaiviai turi būti naudojami. 2009 m. pradėta reglamentuoti oro uostų operacijų
saugą, oro eismo valdymą ir oro navigacijos paslaugų teikimą. Visos šios taisyklės taikomos
tiek produktams, tiek organizacijoms, tiek už orlaivių projektavimą, gamybą, priežiūrą ir
naudojimą atsakingiems darbuotojams, įskaitant trečiųjų šalių orlaivius ir oro vežėjus, kai
jie veiklą vykdo Sąjungoje. 2015 m. Komisija pasiūlė šias taisykles sustiprinti, kad būtų
atsižvelgiama, pvz., į bepiločių orlaivių plėtrą ir aviacijos saugos bei kitų sričių, pvz., saugumo
ir aplinkos apsaugos, tarpusavio priklausomumą (COM(2015)0613). Šiuo metu šis pasiūlymas
yra svarstomas (2015/0277(COD)).
Užsienio valstybių orlaivių saugos įvertinimo programa (angl. Safety assessment of foreign
aircraft, SAFA), kurią 1996 m. patvirtino Europos civilinės aviacijos konferencija (toliau
– ECAK[8]), sudarė galimybes suderinti užsienio valstybių (Europos ir ne tik jos) orlaivių
patikras, atliekamas norint įsitikinti, ar programoje dalyvaujančių šalių oro uostuose esantys

[5]Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų srityse techninius reikalavimus
taip pat nustato Europos saugios oro navigacijos organizacija (Eurokontrolė) ir kitos standartizacijos organizacijos,
pvz., EUROCAE (Eurokontrolė dalį šių reikalavimų ir įgyvendina). Plečiant bendrųjų aviacijos saugos taisyklių
taikymo sritį ir didinant EASA kompetenciją, kartu aiškiau paskirstomos užduotys: agentūra nustato techninius
reikalavimus, o Eurokontrolei pavestos Bendro Europos dangaus srities veiklos užduotys (žr. faktų suvestinę 5.6.9).
Taip pat žr. 2013 m. birželio 11 d. pasiūlymą dėl reglamento COM(2013)0409 ir 2014 m. kovo 12 d. Europos
Parlamento per pirmą svarstymą patvirtintą rezoliuciją: P7_TA(2014)0221).
[6]EASA vykdomas projektavimo organizacijų tvirtinimas (angl. Design Organisation Approval) – geras tokios oro
transporto grandinės subjektų atsakomybės pavyzdys.
[7]Nuo 1991 m., taikant Reglamentą (EEB) Nr. 3922/91 ir remiantis (sunkiai) Jungtinės aviacijos administracijos
priimtais susitarimais, buvo pradėtas vykdyti labai minimalus techninių reikalavimų suderinimas.
[8]Europos civilinės aviacijos konferencija (ECAK) neformaliai jungia 44-ių Europos valstybių už civilinę aviaciją
atsakingas institucijas ir siekia suderinti jų politiką, praktiką ir santykius su kitais pasaulio regionais. Savaime
suprantama, ECAK neturi jokių reguliavimo įgaliojimų, ji veikia kaip naudinga ekspertų grupė.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0613
http://eur-lex.europa.eu/procedure/LT/2015_277
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.6.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0409
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2014)0221
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orlaiviai atitinka ICAO numatytus orlaivių būtiniausius saugos reikalavimus[9]. Pagal Direktyvą
2004/36/EB (ji pakeista atitinkamomis Reglamento (EB) Nr. 216/2008 nuostatomis) nuo
2006 m. Užsienio valstybių orlaivių saugos įvertinimo programa valstybėms narėms tapo
privaloma. Nuo 2014 m. EASA valstybių (Europos Sąjunga, Islandija, Norvegija ir Švedija)
orlaiviai tikrinami pagal agentūros standartus atliekant Bendrijos orlaivio saugos vertinimus
(SACA), kurie kartais būna daug griežtesni. Tai Reglamento (ES) Nr. 965/2012 nustatyti
Bendrijos orlaivio saugos vertinimai (SACA). Šiuo metu SAFA / SACA programoje dalyvauja
keturiasdešimt aštuonios Europos ir ne Europos valstybės (tarp jų – 28 ES valstybės) ir
kasmet Sąjungoje pagal šią programą patikrinama daugiau kaip 6 000 orlaivių (beveik
vienodas jų skaičius priklauso Bendrijos ir trečiųjų šalių operatoriams) (ir daugiau nei 11 000
visose programoje dalyvaujančiose šalyse). Šių patikrų duomenis centralizuotai kaupia EASA.
Nustačius trūkumus, jei to reikia, gali būti taikomi veiklos apribojimai arba atitinkamos
bendrovės įtraukiamos į oro vežėjų „juodąjį sąrašą“, pagal kurį dėl saugos priežasčių taikomas
draudimas vykdyti veiklą Europos Sąjungoje. Toks „juodasis sąrašas“ pirmą kartą sudarytas
2005 m. (Reglamentas (EB) Nr. 211/2005). Jis reguliariai atnaujinamas ir skelbiamas (per
Reglamento (EB) Nr. 474/2006 pakeitimus) siekiant nuolat informuoti keleivius, lėktuvų bilietų
pardavėjus ir kompetentingas institucijas. Be to, nuo 2016 m. lapkričio mėn. visi trečiųjų šalių
operatoriai, norintys vykdyti skrydžius į ES, turės pateikti EASA išduotą leidimą (Reglamentas
(ES) Nr. 452/2014) ir įrodyti, kad jie atitinka ICAO saugos standartus.
„Juodasis sąrašas“ parodo, kad tam tikruose pasaulio regionuose būtina sustiprinti civilinės
aviacijos saugą. Tuo tikslu Sąjunga pradėjo sėkmingą bendradarbiavimą su ICAO. Ši
organizacija teikia pagalbą valstybėms, kurioms sunkiausiai sekasi sukurti veiksmingas
aviacijos saugos sistemas. Tuo pat metu artimiausioms kaimyninėms šalims, į kurias daugeliui
ES piliečių gali tekti skristi lėktuvu, Sąjunga siūlo prisijungti prie oro transporto vidaus rinkos,
o tai reiškia, kad tos šalys (Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarija, susitarimą dėl
bendros Europos aviacijos erdvės pasirašiusios Balkanų šalys) privalės laikytis visų bendrųjų
aviacijos saugos taisyklių.
Pažymėtina, kad vykdant tarptautinį bendradarbiavimą aviacijos saugos srityje taip pat siekiama
sudaryti palankesnes sąlygas prekybai produktais ir paslaugomis, nes nacionalinių techninių
standartų daugėjimas gali sudaryti kliūčių prekybai jais. Todėl Sąjunga su savo pagrindiniais
aviacijos partneriais (JAV, Kanada ir Brazilija) sudarė saugos lygių tarpusavio pripažinimo
susitarimus. Savo ruožtu, specialių projektų atveju, EASA pasirašo darbo tvarkos susitarimus su
pramonės partneriais iš šalių, su kuriomis nesudaryti tokie tarpusavio pripažinimo susitarimai.
Juose ir darbo tvarkos susitarimuose numatytais produktais ir paslaugomis galima laisvai
prekiauti minėtus susitarimus pasirašiusiuose šalyse.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Labai tvirtai remdamas veiksmingos Europos civilinės aviacijos saugos sistemos sukūrimą,
Parlamentas visada ypatingą dėmesį skyrė tam, kad būtų užtikrinta keleivių teisė gauti
informaciją ir užtikrintas Europos aviacijos saugos agentūros veiksmingumas.
Todėl, priėmus Užsienio valstybių orlaivių saugos įvertinimo direktyvą, Parlamento nariai
pageidavo, kad ji taip pat būtų naudojama siekiant viešai įspėti tarptautinių saugos reikalavimų
nesilaikančius oro vežėjus. Parlamentas taip pat reikalavo, kad priemones, kurių po patikros,
atliktos pagal Užsienio valstybių orlaivių saugos įvertinimo programą, imasi tam tikra valstybė
narė, Europos Komisija galėtų nustatyti visai Sąjungai. Šie Parlamento narių reikalavimai buvo

[9]Žr. Čikagos konvencijos 1 (darbuotojų licencijos), 6 (veiklos taisyklės) ir 8 (orlaivio tinkamumas skraidyti)
prieduose nustatytus reikalavimus.
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pagrindas dokumentui, kuris po metų tapo „juoduoju sąrašu“. Būtent Parlamentas pasiekė,
kad šis sąrašas būtų privalomai skelbiamas viešai ir nustatė reikalavimą, kad keleiviams būtų
grąžinama sumokėta suma arba jie būtų nukreipiami kitu maršrutu, jei bendrovę įtraukus į šį
sąrašą skrydis atšaukiamas. Kalbant apie EASA, nuo pat sumanymo pradžios EP nariai norėjo,
kad ji galėtų nepriklausomai vykdyti savo technines užduotis ir jai būtų suteikti kuo platesni
įgaliojimai: 2002 m. Parlamentas pareikalavo, kad bendrosios aviacijos saugos taisyklės ir
EASA kompetencija būtų išplėsti ir apimtų tiek orlaivių naudojimą, tiek licencijų išdavimą
skrydžių įgulų nariams – tokios nuostatos pradėtos taikyti 2008 m. Be to, būtent EP nariai suteikė
šiai agentūrai realią ir tikrai atgrasančią galią varžyti, leidę jai skirti pažeidimams proporcingas
finansines baudas.
Svarbūs šios srities Europos Parlamento dokumentai:
— 2002 m. kovo 21 d. rekomendacija antrajam svarstymui dėl bendrosios pozicijos Taryboje,

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendrųjų taisyklių civilinės
aviacijos srityje ir įsteigiančio Europos aviacijos saugos agentūrą (A5-0093/2002)[10];

— 2004 m. kovo 9 d. pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių orlaivių, kurie naudojasi Bendrijos oro uostais, saugos
bendro teksto (A5-0125/2004)[11];

— 2005 m. spalio 19 d. pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento dėl oro transporto keleiviams teikiamos informacijos apie skrydį vykdančio
oro vežėjo tapatybę ir valstybių narių teikiamos saugos informacijos (A6-0310/2005)[12];

— 2015 m. rugsėjo 25 d. rezoliucija dėl nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų,
paprastai vadinamų bepiločiais orlaiviais, saugaus naudojimo civilinės aviacijos srityje
(A8-0261/2015).

Marc Thomas
07/2017

[10]2002 m. kovo 21 d. rekomendacija.
[11]2004 m. kovo 9 d. pranešimas.
[12]2005 m. spalio 19 d. pranešimas.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A5-2002-0093&language=EN&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A5-0125/2004
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A6-0310/2005
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0390+0+DOC+XML+V0//LT
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