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e) patirtį (bendrą ir atitinkamo tipo), laiką, jos naujumą ir įgulos narių kvalifikaciją, 

 

f) įgulos vado paskyrimą ir, jei tai būtina dėl skrydžio trukmės, procedūras įgulos vadui 

arba kitiems skrydžio įgulos nariams pakeisti (žr. OPS 1.940 punkto 1 priedėlį). 

 

g) vyresniojo keleivių salono įgulos nario paskyrimą ir, jei tai būtina dėl skrydžio trukmės, 

procedūras vyresniajam keleivių salono įgulos nariui arba kitiems keleivių salono įgulos 

nariams pakeisti. 

 

4.2. Įgulos vado paskyrimas. Taisyklės, taikomos įgulos vadui paskirti. 

 

4.3. Skrydžio įgulos nepajėgumas. Vadovavimo perėmimo instrukcijos skrydžio įgulos 

nepajėgumo atveju. 

 

4.4. Skrydžiai daugiau nei vienu lėktuvo tipu. Aprašymas, kurie lėktuvai yra laikomi vieno tipo, 

siekiant: 

 

a) suplanuoti skrydžio įgulos darbą, ir 

 

b) suplanuoti keleivių salono įgulos darbą. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  JV/ss 400 
PRIEDAS DG C III  LT 

5  KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

5.1. Apibūdinama, kokias licencijas, kvalifikaciją (-as), kompetenciją (pvz., susijusią su 

maršrutais ir aerodromais), patirtį ir pasirengimą privalo būti įgijęs skrydžių vykdymo 

personalas, kad galėtų vykdyti savo pareigas, kokie personalo tikrinimai privalo būti atlikti ir 

kada tai privalo būti atnaujinta. Būtina atsižvelgti į lėktuvo tipą, skrydžio tipą ir įgulos sudėtį. 

 

5.2. Skrydžio įgula: 

 

a) įgulos vadas, 

 

b) rezervinis pilotas, 

 

c) antrasis pilotas, 

 

d) prižiūrimas pilotas, 

 

e) sistemos operatorius, 

 

f) skrydžiai daugiau nei vienu tipu ar variantu. 
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5.3. Keleivių salono įgula: 

 

a) vyresnysis keleivių salono įgulos narys, 

 

b) keleivių salono įgulos narys, 

 

i) būtinas keleivių salono įgulos narys, 

 

ii) papildomas keleivių salono įgulos narys ir keleivių salono įgulos narys 

supažindinamųjų skrydžių metu, 

 

c) skrydžiai daugiau nei vienu tipu ar variantu. 

 

5.4. Mokymo, tikrinimo ir priežiūros personalas: 

 

a) skrydžio įgulai, 

 

b) keleivių salono įgulai. 

 

5.5. Kitas skrydžių vykdymo personalas. 
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6 SU ĮGULOS SVEIKATA SUSIJUSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS 

 

6.1. Su įgulos sveikata susijusios atsargumo priemonės. Su sveikata susijusios atitinkamos 

taisyklės ir instrukcijos įgulos nariams, įskaitant: 

 

a) alkoholį ir kitus svaigiuosius gėrimus, 

 

b) narkotikus, 

 

c) vaistus, 

 

d) migdomuosius vaistus, 

 

e) farmacijos preparatus, 

 

f) imuninius preparatus, 

 

g) giluminį nardymą, 

 

h) kraujo donorystę, 

 

i) atsargumo priemones naudojant maisto produktus prieš skrydį ir jo metu, 

 

j) miegą ir poilsį, bei 

 

k) chirurgines operacijas. 
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7 SKRYDŽIO LAIKO APRIBOJIMAI 

 

7.1. Skrydžio ir darbo laiko apribojimai ir poilsio reikalavimai. Pagal taikytinus reikalavimus 

naudotojo parengtas planas. 

 

7.2. Skrydžio ir darbo laiko apribojimų viršijimas ir (arba) poilsio laiko sutrumpinimas. Sąlygos, 

kuriomis galima viršyti skrydžio ir darbo laiką ar sutrumpinti poilsio laiką, bei procedūros, 

pagal kurias pranešama apie šiuos pakeitimus. 

 

8 NAUDOJIMO PROCEDŪROS 

 

8.1. Pasirengimo skrydžiui instrukcija. Priklausomai nuo skrydžio: 
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8.1.1. Minimalus skrydžio aukštis. Minimalaus aukščio nustatymo ir taikymo metodo aprašymas, 

įskaitant: 

 

a) procedūrą minimaliam aukščiui ar skrydžio lygiui skrydžiams pagal vizualiųjų skrydžių 

taisykles (VFR) nustatyti, ir 

 

b) procedūrą minimaliam aukščiui ar skrydžio lygiui skrydžiams pagal skrydžių pagal 

prietaisus taisykles (IFR) nustatyti. 

 

8.1.2. Leidimo naudoti aerodromus suteikimo kriterijai ir sąlygos, atsižvelgiant į taikomus D, E, F, 

G, H, I ir J skirsnių reikalavimus. 

 

8.1.3. Aerodromo naudojimo minimumų nustatymo metodai. Aerodromo naudojimo minimumų 

skrydžiams pagal IFR nustatymo metodas pagal OPS 1 punkto E skirsnį. Nuoroda turi būti 

daroma į procedūras, pagal kurias nustatomas matomumas ir (arba) kilimo ir tūpimo tako 

matomumo nuotolis bei piloto faktinio matomumo, pranešto matomumo ir pranešto kilimo ir 

tūpimo tako matomumo nuotolio taikymo galimybės. 

 

8.1.4. Skrendant maršrutu naudojimo minimumai skrydžiams pagal VFR arba skrydžio pagal VFR 

dalims ir, kai naudojami vieno variklio lėktuvai, – instrukcijos maršrutui pasirinkti, 

atsižvelgiant į esamą žemės paviršių, leidžiantį atlikti saugų priverstinį tūpimą. 

 

8.1.5. Aerodromo ir maršruto naudojimo minimumų pateikimas ir taikymas. 

 

8.1.6. Meteorologinės informacijos vertinimas. Paaiškinamoji medžiaga apie meteorologinių 

prognozių ir meteorologinių pranešimų atitinkamai skrydžio zonai iššifravimą, taip pat 

pranešimų apie oro sąlygas vertinimą. 
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8.1.7. Vežamų degalų, alyvos ir vandens metanolo kiekio paskaičiavimas. Metodai, kurie taikomi 

nustatyti ir stebėti degalų, alyvos ir vandens metanolo kiekį skrydžio metu. Šioje dalyje taip 

pat turi būti išdėstomos instrukcijos vežamam skysčiui matuoti ir paskirstyti. Šiose 

instrukcijose būtina atsižvelgti į visas aplinkybes, galinčias susidaryti skrydžio metu, kartu ir 

galimybę keisti planą skrydžio metu ir vienos ar daugiau lėktuvo jėgainių gedimą. Taip pat 

turi būti aprašyta įrašų apie degalus ir alyvą tvarkymo sistema. 

 

8.1.8. Masė ir svorio centras. Bendrieji masės ir svorio centro principai, įskaitant: 

 

a) sąvokų apibrėžimus; 

 

b) metodus, procedūras ir atsakomybę rengiant bei priimant masės ir svorio centro 

skaičiavimus; 

 

c) standartinės ir (arba) faktinės masės naudojimo strategiją; 

 

d) metodą taikomai keleivių, bagažo ir krovinio masei nustatyti; 

 

e) įvairiems skrydžių ir lėktuvų tipams taikomas keleivių ir bagažo mases; 

 

f) bendrą instrukciją ir informaciją, būtiną įvairių naudojamų masės ir pusiausvyros 

dokumentų tipams tikrinti; 
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g) paskutinę minutę daromų pakeitimų procedūras; 

 

h) specifinį degalų, alyvos ir vandens metanolo tankį; ir 

 

i) susodinimo strategiją/procedūras. 

 

8.1.9. ATS skrydžio planas. Procedūros ir atsakomybė rengiant ir pateikiant oro eismo paslaugų 

(ATS) skrydžio planą. Veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti, apima individualių ir 

pakartotinių skrydžio planų pateikimo priemones. 

 

8.1.10. Skrydžio planas. Skrydžio plano rengimo ir priėmimo procedūros ir atsakomybė. Turi būti 

aprašytas skrydžio plano naudojimas, taip pat pateikiami naudojamų skrydžio plano formų 

pavyzdžiai. 

 

8.1.11. Naudotojo lėktuvo techninės būklės žurnalas. Turi būti aprašoma naudotojo lėktuvo 

techninės būklės žurnalo naudojimas ir pareigos, taip pat naudojamų formatų pavyzdžiai. 

 

8.1.12. Dokumentų, blankų ir papildomos informacijos, kurią reikia turėti, sąrašas. 

 

8.2. Antžeminių paslaugų instrukcijos. 
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8.2.1. Degalų papildymo procedūros. Degalų papildymo procedūrų aprašymas, įskaitant: 

 

a) su sauga susijusias atsargumo priemones degalų papildymo ir pašalinimo metu, taip pat, 

kai veikia APU ar įjungtas turbininis variklis bei užtraukti sraigto stabdžiai; 

 

b) degalų papildymą ir pašalinimą, keleiviams įlipant, esant lėktuve ar išlipant; ir 

 

c) atsargumo priemones siekiant išvengti degalų susimaišymo. 

 

8.2.2. Su sauga susijusios lėktuvams, keleiviams ir kroviniams skirtų paslaugų procedūros. 

Procedūrų, kurios turi būti taikomos paskirstant krėslus bei įlaipinant ir išlaipinant keleivius, 

taip pat pakraunant ir iškraunant lėktuvą, aprašymas. Taip pat turi būti pateikiamos tolesnės 

procedūros, skirtos užtikrinti saugą, lėktuvui stovint perone. Su paslaugų teikimu susijusios 

procedūros turi apimti: 

 

a) vaikams/kūdikiams, sergantiems keleiviams ir riboto judrumo asmenims teikiamas 

paslaugas; 

 

b) neįleistų keleivių, deportuojamų ar areštuotų asmenų vežimą; 

 

c) leistino vežtis rankinio bagažo dydį ir svorį; 

 

d) krovinių pakrovimą ir tvirtinimą lėktuve; 

 

e) specialius krovinius ir krovinių skyrių klasifikaciją; 
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f) antžeminės įrangos išdėstymą; 

 

g) lėktuvo durų veikimą; 

 

h) saugą perone, įskaitant gaisro prevenciją, vėjo gūsių ir įsiurbimo vietas; 

 

i) variklių paleidimo, išvykimo iš perono ir atvykimo procedūras, įskaitant stūmimo atgal 

ir vilkimo operacijas; 

 

j) lėktuvų aprūpinimą; 

 

k) lėktuvo aprūpinimo dokumentus ir jų formas; ir  

 

l) lėktuvo krėslus, kuriuose gali sėdėti keletas keleivių. 

 

8.2.3. Atsisakymo įlaipinti procedūros. Procedūros, kuriomis siekiama užtikrinti, kad asmenys, 

kurie atrodo apsvaigę arba pagal kurių elgesį ar fizinę būklę matyti, kad jie yra veikiami 

vaistų, išskyrus tinkamai prižiūrimus ligonius, būtų neįleidžiami į lėktuvą. Tai netaikoma 

tinkamai prižiūrimiems ligoniams. 
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8.2.4. Ledo šalinimo ir priešledžio procedūros žemėje. Lėktuvams ant žemės taikomų ledo 

šalinimo ir priešledžio procedūrų ir tvarkos aprašymas. Turi būti aprašomi ledo ir kitų 

apnašų tipai bei jų poveikis stovintiems, manevruojantiems žemėje ir kylantiems lėktuvams. 

Be to, turi būti pateikiamas naudojamų skysčių tipų aprašymas, įskaitant: 

 

a) firminį arba komercinį pavadinimą, 

 

b) charakteristikas, 

 

c) poveikį lėktuvo veikimui, 

 

d) galiojimo laiką, ir 

 

e) naudojimo atsargumo priemones. 

 

8.3. Skrydžio procedūros 

 

8.3.1. VFR/IFR taisyklių laikymosi tvarka. Leidimo atlikti skrydžius pagal VFR arba reikalavimo 

atlikti skrydžius pagal IFR ar vieno keitimo kitu tvarkos aprašymas. 

 

8.3.2. Navigacijos procedūros. Visų navigacijos procedūrų, susijusių su skrydžio tipu (-ais) ir zona 

(-omis), aprašymas. Turi būti atsižvelgiama į: 

 

a) standartines navigacijos procedūras, įskaitant nepriklausomų kryžminių klaviatūra 

padarytų įrašų patikrinimų, kai šie turi įtakos lėktuvo skrydžio trajektorijai, atlikimo 

tvarką; 
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b) MNPS ir POLAR navigaciją ir navigaciją kituose nustatytuose regionuose; 

 

c) RNAV; 

 

d) plano keitimą skrydžio metu; 

 

e) procedūras, taikomas išsiderinus sistemai; ir 

 

f) RVSM. 

 

8.3.3. Aukščiamačio nustatymo procedūros, naudojant, jei reikia: 

 

- aukščio matavimą metrais ir konversijos lenteles, 

 

ir 

 

- skrydžių pagal QFE procedūras. 

 

 

8.3.4. Aukščio įspėjimo sistemos procedūros. 

 

8.3.5. Žemės artumo įspėjimo sistema/ žemės paviršiaus vengimo įspėjimo sistema. Procedūros ir 

instrukcijos, būtinos siekiant išvengti suartėjimo su žeme valdomojo skrydžio, įskaitant 

leidimosi netoli žemės paviršiaus aukščio lygio apribojimus (susiję mokymo reikalavimai 

pateikiami D skirsnio 2.1 papunktyje). 
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8.3.6. TCAS/ACAS naudojimo politika ir procedūros. 

 

8.3.7. Degalų kontrolės skrydžio metu tvarka ir procedūros. 

 

8.3.8. Priešiškos ir galimos pavojingos atmosferos sąlygos. Procedūros, naudojamos skridimui ir 

(arba) vengimui skristi priešiškomis ir galimomis pavojingomis atmosferos sąlygomis, 

tokiomis kaip: 

 

a) perkūnija, 

 

b) apledėjimo sąlygos, 

 

c) turbulencija, 

 

d) vėjo poslinkis, 

 

e) reaktyvinės srovės, 

 

f) vulkaninių pelenų debesys, 

 

g) smarkus lietus, 

 

h) smėlio audros, 

 

i) kalnų grandinės, ir 

 

j) dideli temperatūros svyravimai. 
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8.3.9. Sukelta turbulencija. Sukeltos turbulencijos atstumo kriterijai, atsižvelgiant į lėktuvų tipus, 

vėjo sąlygas bei kilimo ir tūpimo tako padėtį. 

 

8.3.10. Įgulos nariai darbo vietose. Reikalavimai įgulos nariams užimti jiems paskirtas darbo 

vietas ar krėslus įvairiais skrydžio etapais arba kai manoma, jog būtina, saugos interesais, 

taip pat nurodomos reguliuojamo poilsio įgulos kabinoje procedūros. 

 

8.3.11. Įgulos ir keleivių saugos diržų naudojimas. Reikalavimai įgulos nariams ir keleiviams 

naudoti saugos diržus ir (arba) saugos diržų komplektus įvairiais skrydžio etapais arba kai 

manoma, jog būtina, saugos interesais. 

 

8.3.12. Leidimas būti įgulos kabinoje. Sąlygos ne skrydžio įgulos nariams būti įgulos kabinoje. 

Taip pat turi būti išdėstyta nustatyta įgaliotosios institucijos inspektorių patekimo tvarka. 

 

8.3.13. Laisvų įgulos krėslų naudojimas. Laisvų įgulos krėslų naudojimo sąlygos ir procedūros. 

 

8.3.14. Įgulos narių nepajėgumas. Procedūros, kurių reikia laikytis įgulos nariams tapus 

nepajėgiems skrydžio metu. Turi būti įtraukiami nepajėgumo tipų ir jų atpažinimo būdų 

pavyzdžiai. 
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8.3.15. Keleivių salono saugos reikalavimai. Procedūros apima: 

 

a) keleivių salono parengimą skrydžiui, reikalavimus skrydžio metu ir pasirengiant tūpti, 

taip pat procedūras, užtikrinančias saugumą keleivių salone ir virtuvėse; 

 

b) procedūras, užtikrinančias, kad keleiviai būtų susodinti ten, kur, prireikus avarinės 

evakuacijos, jie galėtų geriausiai pagelbėti ir neapsunkintų evakuacijos iš lėktuvo; 

 

c) procedūras, kurių reikia laikytis keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo metu; ir 

 

d) procedūras, kai keleiviams įlipant, esant lėktuve ir išlipant yra pilami/išpilami degalai; 

 

e) rūkymą lėktuve. 

 

8.3.16. Keleivių instruktažo procedūros. Keleivių instruktažo turinys, priemonės ir laikas pagal OPS 

1.285 punktą. 

 

8.3.17. Procedūros, kai lėktuvais vežama būtina įranga kosminei arba saulės radiacijai nustatyti. 

Procedūros, pagal kurias naudojama įranga kosminei ar saulės radiacijai nustatyti ir įrašyti 

jos parodymus, taip pat veiksmai tuo atveju, kai viršijamos Skrydžių vykdymo vadove 

nustatytos ribos. Be to, apibrėžiamos procedūros, įskaitant ATS procedūras, kurių reikia 

laikytis tuo atveju, kai priimamas sprendimas žemėti arba keisti maršrutą. 
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8.3.18.  Autopiloto ir traukos automato naudojimo tvarka. 

 

8.4. Skrydžiai bet kokiu oru. Skrydžio procedūrų, susijusių su skrydžiais bet kokiu oru, aprašymas 

(taip pat žr. OPS D ir E skirsnius). 

 

8.5. ETOPS. ETOPS skrydžio procedūrų aprašymas. 

 

8.6. Minimalios įrangos ir konfigūracijos nukrypimo sąrašo (-ų) naudojimas. 

 

8.7. Nekomerciniai skrydžiai. Procedūros ir apribojimai: 

 

a) mokomųjų skrydžių, 

 

b) bandomųjų skrydžių, 

 

c) pristatomųjų skydžių, 

 

d) perskraidinimų, 

 

e) demonstracinių skydžių, ir 

 

f) siunčiamųjų reisų, įskaitant asmenis, kurie gali būti vežami šiais skrydžiais. 
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8.8. Deguonies reikalavimai 

 

8.8.1. Sąlygų, kurioms esant turi būti paduodamas ir naudojamas deguonis, paaiškinimas. 

 

8.8.2. Deguonies reikalavimai nustatyti: 

 

a) skrydžio įgulai, 

 

b) keleivių salono įgulai, ir 

 

c) keleiviams. 

 

9. PAVOJINGI KROVINIAI IR GINKLAI 

 

9.1. Informacija, instrukcijos ir bendrieji paaiškinimai apie pavojingų krovinių vežimą, įskaitant: 

 

a) naudotojo nustatytą pavojingų krovinių vežimo tvarką; 

 

b) nurodymus priimti, ženklinti, tvarkyti, sandėliuoti ir atskirti pavojingus krovinius; 

 

c) procedūras, taikomas avarinėse situacijose, susijusiose su pavojingais kroviniais; 
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d) viso personalo, nurodyto OPS 1.1215 punkte, pareigas; ir 

 

e) instrukcijas vežti naudotojo darbuotojus. 

 

9.2. Sąlygos, kuriomis galima vežti ginklus, karinę amuniciją bei karinius ir sportinius ginklus. 

 

10. SAUGUMAS 

 

10.1. Nekonfidencialios saugumo instrukcijos ir nurodymai, kuriuose privalo būti nurodyti 

skrydžių vykdymo personalo įgaliojimai ir atsakomybė. Taip pat turi būti nurodyta tvarka ir 

procedūros, kaip elgtis nusikaltimų lėktuve, pavyzdžiui, neteisėto įsikišimo, sabotažo, 

grasinimų susprogdinti ir užgrobimų atveju, ir kaip apie juos pranešti. 

 

10.2. Prevencinių saugumo priemonių ir mokymo aprašymas. 

 

 Pastaba: Pavienės saugumo instrukcijų ir nurodymų dalys gali būti laikomos 

konfidencialiomis. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  JV/ss 417 
PRIEDAS DG C III  LT 

11. VEIKSMAI ĮVYKIŲ ATVEJU, INFORMAVIMAS IR PRANEŠIMAS APIE JUOS 

 

Procedūros, kaip elgtis įvykių atveju, informuoti ir pranešti apie juos. Čia turi būti nurodyta: 

 

a) įvykių apibrėžimai bei atitinkamos visų susijusių asmenų pareigos; 

 

b) pranešimų apie visų tipų įvykius naudojamų blankų pavyzdžiai (arba tų blankų kopijos), 

instrukcijos, kaip jie turi būti užpildyti, jų siuntimo adresai ir laikas, per kurį tai turi būti 

padaryta; 

 

c) avarijos atveju – bendrovės departamentų, įgaliotųjų institucijų ir kitų organizacijų, 

kurioms turi būti pranešta, pavadinimai, kaip tai turi būti padaryta ir kokia tvarka; 

 

d) žodinio pranešimo oro eismo paslaugų tarnybos skyriams apie ACAS sprendžiamuosius 

patarimus (RA), susidūrimo su paukščiais pavojų, pavojingus krovinius ir pavojingas 

sąlygas procedūros; 

 

e) raštiško pranešimo apie oro eismo incidentus, ACAS RA, susidūrimus su paukščiais, 

incidentus ar avarijas, susijusias su pavojingais kroviniais, bei neteisėtus veiksmus, 

procedūros; 
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f) pranešimo procedūros, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi OPS 1.085 punkto b 

papunkčio ir 1.420 punkto reikalavimų. Šios procedūros turi apimti su skrydžių sauga 

susijusių vidaus pranešimų procedūras, kurių turi laikytis įgulos nariai, paskirti 

užtikrinti, kad įgulos vadas būtų nedelsiant informuojamas apie incidentus, sukėlusius 

grėsmę arba galėjusius sukelti grėsmę saugai skrydžio metu, ir kad jam būtų suteikta 

visa atitinkama informacija. 

 

12.  SKRYDŽIŲ TAISYKLĖS 

 

  Skrydžių taisyklės apima: 

 

a) vizualiųjų skrydžių ir skrydžių pagal prietaisus taisykles; 

 

b) skrydžių taisyklių teritorinį taikymą; 

 

c) ryšio, įskaitant COM gedimo, procedūras; 

 

d) informaciją ir instrukcijas, skirtas civilinių lėktuvų perėmimui; 

 

e) aplinkybes, kuriomis turi būti klausomasi radijo ryšio; 

 

f) signalus; 
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g) skrydžio metu naudojamą laiko sistemą; 

 

h) ATC leidimus, pranešimus apie skrydžio plano ir padėties laikymąsi; 

 

i) vizualiuosius signalus, naudojamus įspėti neteisėtai skrendantį lėktuvą, apie skrendantį į 

ribotą, draudžiamą ar pavojingą zoną arba artėjantį prie jos; 

 

j) procedūras, kurių turi laikytis pilotai tapę avarijos liudininkais ar gavę pranešimą apie 

nelaimę; 

 

k) antžeminius ir oro vizualiuosius kodus, skirtus išsigelbėjusiems, signalinių priemonių 

aprašymą ir naudojimą; ir 

 

l) nelaimės ir pavojaus signalus. 

 

 

13. NUOMA 

   

  Nuomai skirtos darbo tvarkos, susijusių procedūrų ir valdymo atsakomybės aprašymas. 
 

B LĖKTUVO SKRYDŽIO KLAUSIMAI, SUSIJĘ SU TIPU 

 

  Šioje dalyje informacija turi būti pateikiama atsižvelgiant į tipų ir tipų variantų skirtumus. 
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0. BENDRA INFORMACIJA IR MATAVIMO VIENETAI 

 

0.1. Bendra informacija (pvz., lėktuvo matmenys), taip pat matavimo vienetų, naudojamų 

atitinkamo tipo lėktuvo skrydžiuose ir konversijos lentelės. 

 

1. APRIBOJIMAI 

 

1.1. Sertifikuotų apribojimų ir taikomų skrydžių vykdymo apribojimų aprašymas, įskaitant: 

 

a) sertifikavimo statusą (pvz., CS–23, CS–25, ICAO 16 priedas (CS–36 ir CS–34) ir t.t.); 

 

b) kiekvieno tipo lėktuvo keleivių krėslų konfigūraciją, taip pat grafinį jos pavaizdavimą; 

 

c) patvirtintus skrydžių tipus (pvz., VFR/IFR, CAT II/III, RNP tipas, skrydžiai žinomomis 

apledėjimo sąlygomis ir kt.); 

 

d) įgulos sudėtį; 

 

e) masę ir svorio centrą; 

 

f) greičio apribojimus; 

 

g) skrydžio diapazoną (-us); 

 

h) vėjo normas, taip pat darbą užterštuose kilimo ir tūpimo takuose; 
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i) skrydžio apribojimus taikomoms konfigūracijoms; 

 

j) kilimo ir tūpimo tako nuolydį; 

 

k) apribojimus šlapiuose ar užterštuose kilimo ir tūpimo takuose; 

 

l) nešvarų sklandmenį; ir 

 

m) sistemos apribojimus. 
 

2. ĮPRASTOS PROCEDŪROS 

 

2.1. Įprastos procedūros ir įgulai nustatytos pareigos, atitinkami kontroliniai sąrašai, kontrolinių 

sąrašų naudojimo sistema ir būtinų skrydžio ir keleivių salono įgulos tarpusavio 

koordinavimo procedūrų aprašymas. Turi būti įtraukiamos šios įprastos procedūros ir 

pareigos: 

 

a) prieš skrydį; 

 

b) prieš kylant; 

 

c) aukščiamačio nustatymo ir tikrinimo; 

 

d) riedėjimo, kilimo ir aukštėjimo; 

 

e) triukšmo mažinimo; 
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f) skrydžio maršrutu ir žemėjimo; 

 

g) artėjimo, rengimosi tūpti ir priešskrydinio susižinojimo; 

 

h) artėjimo tūpti pagal VFR; 

 

i) artėjimo tūpti pagal prietaisus; 

 

j) vizualaus artėjimo tūpti ir skrydžio ratu; 

 

k) tūpimo nutraukimo; 

 

l) įprastinio tūpimo; 

 

m) po tūpimo; ir 

 

n) darbo šlapiame ir užterštame kilimo ir tūpimo take. 
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3. YPATINGOS IR AVARINĖS PROCEDŪROS 

 

3.1. Ypatingos ir avarinės procedūros bei įgulai nustatytos pareigos, atitinkami kontroliniai 

sąrašai, kontrolinių sąrašų naudojimo sistema ir būtinų skrydžio ir keleivių salono įgulos 

tarpusavio koordinavimo procedūrų aprašymas. Turi būti įtraukiamos šios ypatingos ir 

avarinės procedūros bei pareigos: 

 

a) įgulos nepajėgumo; 

 

b) gaisro ir dūmų pratybų; 

 

c) nehermetiško ar iš dalies nehermetiško skrydžio; 

 

d) struktūrinių normų, tokių kaip tūpimas su per dideliu svoriu, viršijimo; 

 

e) kosminės radiacijos normų viršijimo; 

 

f) žaibo smūgio; 

 

g) ryšio nelaimės atveju ir ATC perspėjimo apie avarinę padėtį; 

 

h) variklio gedimo; 
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i) sistemos gedimų; 

 

j) nurodymų dėl nukrypimo nuo kurso dėl rimtų techninių gedimų; 

 

k) žemės artumo įspėjimo; 

 

l) TCAS įspėjimo; 

 

m) vėjo poslinkio; ir 

 

n) avarinio tūpimo/priverstinio tūpimo ant vandens; ir 

 

o) avarinės išskridimo procedūros. 

 

4. SKRYDIS 

 

4.0. Skrydžio duomenys turi būti pateikiami tokia forma, kuria juos būtų galima naudoti be 

sunkumų. 

 

4.1. Skrydžio duomenys. Turi būti įtraukiama skrydžio medžiaga, pateikianti duomenis, kurių 

reikia, kad būtų laikomasi OPS 1 punkto F, G, H ir I skirsniuose nurodytų skrydžio 

reikalavimų, leidžianti nustatyti: 

 

a) kilimo aukštėjimo ribas – masę, aukštį, temperatūrą; 

 

b) kilimo lauko ilgį (sauso, šlapio, užteršto); 
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c) grynosios skrydžio trajektorijos duomenis kliūčių perskridimui apskaičiuoti arba, jei 

reikia, kilimo trajektoriją; 

 

d) gradiento sumažėjimą aukštėjant su posūkiu; 

 

e) skrendant maršrutu aukštėjimo ribas; 

 

f) artėjimo tūpti aukštėjimo ribas; 

 

g) tūpimo aukštėjimo ribas; 

 

h) tūpimo lauko ilgį (sauso, šlapio, užteršto), taip pat sistemos ar prietaiso gedimo 

skrendant įtaką, jei tai daro poveikį tūpimo nuotoliui; 

 

i) stabdymo energijos ribas; ir 

 

j) įvairiuose skrydžio etapuose naudojamus greičius (taip pat atsižvelgiant, ar kilimo ir 

tūpimo takas yra šlapias ar užterštas). 
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4.1.1. Papildomi duomenys apie skrydžius apledėjimo sąlygomis. Turi būti nurodomi visi 

sertifikuoti skrydžiai, susiję su leistina konfigūracija, ar su nukrypimu nuo konfigūracijos, 

pavyzdžiui, neveikiančia priešslydžio sistema. 

 

4.1.2. Jei skrydžio duomenų, kurių reikia atitinkamai skrydžio klasei, nėra patvirtintame AFM, tai 

turi būti pateikiami kiti įgaliotajai institucijai priimtini duomenys. Kaip alternatyva, Skrydžių 

vykdymo vadove gali būti pateikiama nuoroda į patvirtintus duomenis, esančius AFM, jeigu 

tokių duomenų neketinama naudoti dažnai ar avarijos atveju. 

 

4.2. Papildomi skrydžio duomenys. Papildomi skrydžio duomenys, jeigu jie naudojami, apima: 

 

a) gradientą, aukštėjant su visais veikiančiais varikliais; 

 

b) deviacijos duomenis; 

 

c) ledo šalinimo/priešledžio skysčių įtaką; 

 

d) skrydį su išleista važiuokle; 

 

e) lėktuvams su 3 ir daugiau variklių – perskraidinimus su vienu neveikiančiu varikliu; ir 

 

f) skrydžius, vykdomus pagal CDL nuostatas. 
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5. SKRYDŽIO PLANAVIMAS 

 

5.1. Duomenys ir instrukcijos, būtinos planavimui prieš skrydį ir skrydžio metu, įskaitant 

veiksnius, pavyzdžiui, greičio grafiką ir galingumo reguliavimą. Prireikus turi būti 

nurodomos skrydžių su neveikiančiu varikliu (-iais), ETOPS (ypač kreiserinį greitį ir 

maksimalų nuotolį iki tinkamo aerodromo, nustatyto pagal OPS 1.245 punktą, neveikiant 

vienam varikliui) ir skrydžių į izoliuotus aerodromus procedūros. 

 

5.2. Metodas, taikomas reikiamam degalų kiekiui įvairiuose skrydžio etapuose apskaičiuoti pagal 

OPS 1.255 punktą. 

 

6. MASĖ IR CENTRUOTĖ 

 

Masės ir centruotės apskaičiavimo instrukcijos ir duomenys, apimantys: 

 

a) apskaičiavimo sistemą (pvz., indeksų sistemą); 

 

b) informaciją, kuri rankiniu ir kompiuteriniu būdu įrašoma į masės ir centruotės 

dokumentus, bei jų pildymo instrukcijas; 

 

c) vežėjo naudojamų lėktuvų tipų, variantų ar atskirų lėktuvų masės ir svorio centro ribas; 

ir 

 

d) sausąją skrydžio masę ir atitinkamą svorio centrą ar indeksą. 
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7. KROVA 

 

Procedūros ir reikalavimai krovinių krovimui ir tvirtinimui lėktuve. 

 

8. KONFIGŪRACIJOS NUKRYPIMŲ SĄRAŠAS 

 

9. MINIMALIOS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 

10. GELBĖJIMOSI IR AVARINĖ ĮRANGA, ĮSKAITANT DEGUONĮ 

 

10.1. Gelbėjimosi įrangos, kuri turi būti lėktuve skrendant maršrutais, sąrašas ir procedūros, kurios 

taikomos šios įrangos tinkamumui patikrinti prieš kylant. Taip pat turi būti pateikiamos 

instrukcijos, skirtos gelbėjimosi ir avarinės įrangos išdėstymui, prieinamumui ir naudojimui 

bei su ja susijusio tikrinimo sąrašas (-ai). 

 

Konfigūracijos nukrypimų sąrašas (-ai) (CDL), jei juos pateikia gamintojas, atsižvelgiant į 

naudojamų lėktuvų tipus ir variantus, įskaitant procedūras, kurių reikia laikytis, kai lėktuvui 

leidžiama skristi jo CDL sąlygomis. 

 

Minimalios įrangos sąrašas (MEL) atsižvelgiant į naudojamų lėktuvų tipus ir variantus bei 

skrydžio tipą (-us)/ regioną (-nus). MEL turi apimti navigacijos įrangą ir jame reikia 

atsižvelgti į reikiamą skrydžio vykdymą skrendant maršrutu ir skrydžio zonoje. 
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10.2. Reikiamo ir esamo deguonies kiekio apskaičiavimo procedūra. Reikia atsižvelgti į skrydžio 

profilį, skrendančiųjų skaičių ir galimą kabinos išsihermetinimą. Informacija turi būti 

pateikiama taip, kad ją būtų galima naudoti be sunkumų. 

 

11. AVARINĖS EVAKUACIJOS PROCEDŪROS 

 

11.1. Instrukcijos pasirengti avarinei evakuacijai, įskaitant įgulos koordinavimą ir avarinio posto 

paskyrimą. 

 

11.2. Avarinės evakuacijos procedūros. Visų įgulos narių pareigų vykdant skubią evakuaciją iš 

lėktuvo aprašymas ir keleivių aptarnavimas priverstinio tūpimo, priverstinio tūpimo ant 

vandens ar kitokios avarinės situacijos atveju. 

 

12. LĖKTUVO SISTEMOS 

 

Lėktuvo sistemų ir susijusių vairų bei prietaisų aprašymas ir naudojimo instrukcijos. 
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C INSTRUKCIJOS IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU MARŠRUTU BEI AERODROMU 

 

1. Instrukcijos ir informacija susijusi su ryšiais, navigacija ir aerodromais, taip pat minimaliais 

skrydžio lygiais ir aukščiais visuose skraidomuose maršrutuose bei visų numatomų naudoti 

aerodromų naudojimo minimumais, įskaitant: 

 

a) minimalų skrydžio lygį/aukštį; 

 

b)  išskridimo, paskirties ir atsarginio aerodromų naudojimo minimumus; 

 

c) ryšio ir navigacijos priemones; 

 

d) duomenis apie kilimo ir tūpimo takus bei aerodromo įrangą; 

 

e) artėjimo tūpti, nutraukto tūpimo ir išskridimo procedūras, įskaitant triukšmo mažinimo 

procedūras; 

 

f) COM gedimo procedūras; 

 

g) paieškos ir gelbėjimo priemones regione, virš kurio turi skristi lėktuvas; 

 

h) su skrydžio tipu bei skraidomu maršrutu susijusių aeronautinių schemų, kurios turi būti 

lėktuve, aprašymą, įskaitant jų galiojimo patikrinimo metodą; 

 

i) galimybę naudotis aeronautine informacija ir MET paslaugomis; 
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j) maršruto COM/NAV procedūras; 

 

k) aerodromo skirstymą į kategorijas pagal skrydžio įgulos kvalifikaciją; 

 

l) specialius aerodromo apribojimus (skrydžių apribojimus ir eksploatacines procedūras). 

 

D MOKYMAS 

 

1. Mokymo ir tikrinimo programos visam skrydžių vykdymo personalui, paskirtam vykdyti 

pareigas, susijusias su pasirengimu ir (arba) skrydžio vykdymu. 

 

2. Mokymo ir tikrinimo programose turi būti: 

 

2.1. Skrydžio įgulai: visi atitinkami E ir N skirsniuose nurodyti klausimai; 

 

2.2. Keleivių salono įgulai: visi atitinkami O skirsnyje nurodyti klausimai; 
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2.3. Atitinkamam skrydžių vykdymo personalui, įskaitant įgulos narius: 

 

a) visi atitinkami R skirsnyje nurodyti klausimai (pavojingų krovinių skraidinimas); ir 

 

b) visi atitinkami S skirsnyje nurodyti klausimai (aviacijos saugumas); 

 

2.4. Kitam, nei įgulos nariai, skrydžių vykdymo personalui (pvz., dispečeriams, paslaugas 

teikiančiam personalui ir kt.): visi kiti atitinkami OPS punktuose nurodyti ir jų pareigoms 

skirti klausimai. 

 

3. Procedūros 

 

3.1. Mokymo ir tikrinimo procedūros. 

 

3.2. Procedūros, kurios turi būti taikomos tuo atveju, kai personalas nepasiekia ar nepalaiko 

reikiamo kvalifikacijos lygio. 

 

3.3. Procedūros, užtikrinančios, kad ypatingos ar avarinės padėtys, kurioms esant reikia taikyti 

dalį ar visas ypatingas arba avarines procedūras ir IMC imitavimą dirbtinėmis priemonėmis, 

nebūtų imituojamos komercinio oro susisiekimo skrydžių metu. 

 

4. Saugomų dokumentų ir saugojimo laikotarpių aprašymas. (Žr. OPS 1.1065 punkto 1 priedėlį.) 
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OPS 1.1065 punkto 1 priedėlis 

Dokumentų saugojimo laikotarpis 

 

Naudotojas užtikrina, kad toliau nurodyta informacija/dokumentai būtų saugomi priimtina forma 

toliau lentelėse nustatytą laikotarpį ir būtų prieinami įgaliotajai institucijai. 

Pastaba: su techninės priežiūros bylomis susijusi papildoma informacija pateikiama M skirsnyje. 

 

1 lentelė 

Informacija, naudojama rengiantis skrydžiui ir jį vykdant 

 

Informacija, naudojama rengiantis skrydžiui ir jį 
vykdant, kaip apibūdinta OPS 1.135 punkte 
Skrydžio planas 3 mėnesiai 

Lėktuvo techninis žurnalas 36 mėnesiai nuo 
paskutinio įrašo dienos, 
pagal M dalies M.A.306 

punkto c papunktį 
Specialūs maršruto 

NOTAM/AIS informacijos 
dokumentai, jei išleisti 

naudotojo 

3 mėnesiai 

Masės ir centruotės 
dokumentai 

3 mėnesiai 

Pranešimai apie specialius, 
įskaitant pavojingus, krovinius

3 mėnesiai 
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2 lentelė 

Pranešimai 

Pranešimai 
Skrydžio žurnalas 3 mėnesiai 
Skrydžio pranešimai, skirti 
įvykiams išsamiai aprašyti, kaip 
numatyta OPS 1.420 punkte, ar 
kitiems, įgulos vado nuomone, 
būtiniems pranešimams/įrašams 

3 mėnesiai 

Pranešimai apie pareigų pratęsimą 
ir (arba) sutrumpintą poilsio laiką 

3 mėnesiai 

 

3 lentelė 

Skrydžio įgulos bylos 

 

Skrydžio įgulos bylos 
Skrydžio, darbo ir poilsio laikas 15 mėnesių 
Licencija Tiek laiko, kiek skrydžio 

įgulos narys naudojasi 
naudotojui suteiktomis 

licencijos privilegijomis 

Permokymas ir tikrinimas 3 metai 
Vadovavimo kursai (įskaitant 
tikrinimą) 

3 metai 

Periodinis mokymas ir tikrinimas 3 metai 
Mokymas vykdyti pareigas bet 
kurio piloto krėsle ir tikrinimas 

3 metai 

Naujausia patirtis (pagal OPS 1.970 
punktą) 

15 mėnesių 

Žinios apie maršrutą ir aerodromą 
(pagal OPS 1.975 punktą) 

3 metai 

Mokymas ir kvalifikacija 
specialiems skrydžiams, kai to 
reikalaujama pagal OPS (pvz., 
ETOPS II/III kat. skrydžiai) 

3 metai 

Atitinkamas mokymas apie 
pavojingus krovinius 

3 metai 
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4 lentelė 

Keleivių salono įgulos bylos 

Keleivių salono įgulos bylos 
Skrydžio, darbo ir poilsio laikas 15 mėnesių 
Pirminis mokymas, permokymas ir 
mokymas apie skirtumus (įskaitant 
tikrinimą) 

Tiek laiko, kiek keleivių 
salono įgulos narys yra 
pasamdytas naudotojo 

Periodinis mokymas ir 
kvalifikacijos kėlimo kursai 
(įskaitant tikrinimą) 

Iki 12 mėnesių nuo to 
laiko, kai keleivių salono 
įgulos narys nėra 
samdomas naudotojo 

Atitinkamas mokymas apie 
pavojingus krovinius 

3 metai 

 

 

5 lentelė 

Kito skrydžių vykdymo personalo bylos 

 

Kito skrydžių vykdymo personalo bylos 
Kito personalo, kuriam pagal 
OPS turi būti patvirtinta 
mokymo programa, mokymo/ 
kvalifikacijos bylos 

Paskutiniųjų 
2 mokymų bylos 

 

6 lentelė 

Kitos bylos 

Kitos bylos 
Bylos apie kosminės ir 
saulės radiacijos dozes 

Iki 12 mėnesių 
nuo to laiko, kai 
keleivių salono 
įgulos narys nėra 

samdomas 
naudotojo 

Kokybės sistemos bylos 5 metai 
Pavojingų krovinių vežimo 

dokumentai 
3 mėnesiai nuo 

skrydžio pabaigos 
Pavojingų krovinių 

priėmimo kontrolinis 
sąrašas 

3 mėnesiai nuo 
skrydžio pabaigos 
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Q SKIRSNIS 

SKRYDŽIO IR DARBO LAIKO APRIBOJIMAI IR POILSIO REIKALAVIMAI 

 

OPS 1.1090 

Tikslas ir taikymo sritis 

 

1.  Naudotojas nustato įgulos narių skrydžio ir darbo laiko apribojimus bei jų poilsio schemą 

(FTL). 

 

2. Naudotojas užtikrina, kad visuose jo skrydžiuose: 

 

2.1. Skrydžio ir darbo laiko apribojimai ir poilsio schema atitiktų: 

 

a) šio skirsnio nuostatas; ir 

 

b) visas kitas papildomas nuostatas, kurias taiko įgaliotoji institucija pagal šio skirsnio 

nuostatas, siekdama užtikrinti saugumą. 

 

2.2. Skrydžiai planuojami taip, kad neviršytų leistinos tarnybinio skrydžio laiko trukmės, 

atsižvelgiant į laiką, būtiną pasirengti skrydžiui, skrydžio laiką ir sustojimų tarp skrydžių 

laiką. 

 

2.3. Darbo grafikai turi būti sudaromi ir skelbiami pakankamai iš anksto, kad įgulos nariai galėtų 

tinkamai planuoti savo poilsį. 
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3. Naudotojų pareigos 

 

3.1. Naudotojas paskiria kiekvieno įgulos nario pagrindinę buvimo vietą. 

 

3.2. Naudotojai turi atsižvelgti į skrydžių dažnio ir pobūdžio bei poilsio režimo tarpusavio sąveiką 

ir skirti reikiamą dėmesį ilgų darbo valandų ir trumpo poilsio neigiamą ilgalaikį poveikiui. 

 

3.3. Naudotojai nustato tokį darbo režimą, kuris padėtų išvengti nepageidaujamos praktikos, kai 

darbą dieną keičiantis darbas naktį arba įgulos narių perkėlimas į kitą darbo vietą, labai trikdo 

nustatytą miego ir darbo režimą. 

 

3.4. Naudotojai planuoja laisvas dienas vietos laiku ir apie tai iš anksto praneša įgulos nariams. 

 

3.5. Naudotojai užtikrina, kad įgulos nariams pakaktų poilsio laiko jėgoms atgauti po ankstesnio 

darbo laiko ir kad jie gerai pailsėję galėtų pradėti kitą tarnybinį skrydžio laiką. 

 

3.6. Naudotojai užtikrina, kad skrydžiai būtų planuojami taip, kad įgulos nariai nesijaustų pavargę 

ir galėtų vykdyti pareigas bet kokiomis aplinkybėmis išlaikydami pakankamą skrydžio saugos 

lygį. 

 

4. Įgulos narių pareigos 

 

4.1. Įgulos narys neskrenda lėktuvu, jei jis žino arba jaučia, kad yra pavargęs ar nepajėgus 

skrydžiui, ir kad tai gali kelti pavojų skrydžiui. 
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4.2. Įgulos nariai turėtų kuo geriau pasinaudoti turimomis poilsio galimybėmis ir priemonėmis bei 

tinkamai planuoti poilsio laiką ir jį išnaudoti. 

 

5. Civilinės aviacijos institucijų pareigos 

 

 

5.1. Nukrypimai 

 

5.1.1.  Pagal 8 straipsnio nuostatas įgaliotoji institucija, atsižvelgdama į suinteresuotų valstybių 

narių galiojančius įstatymus ir nustatytą tvarką bei pasikonsultavusi su suinteresuotomis 

šalimis, gali leisti nukrypti nuo šio skirsnio reikalavimų. 

 

5.1.2. Kiekvienas naudotojas, remdamasis skraidymo patirtimi ir atsižvelgdamas į kitus atitinkamus 

veiksnius, pavyzdžiui, šiuolaikines mokslo žinias, turės įrodyti įgaliotajai institucijai, kad jo 

prašymas nukrypti užtikrins lygiavertį saugos lygį. 

  

 Tokie nukrypimai prireikus bus taikomi kartu su tinkamų riziką mažinančių priemonių 

panaudojimu. 
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OPS 1.1095 

Sąvokų apibrėžimai 

 

Šiame reglamente naudojami toliau pateikti sąvokų apibrėžimai: 

 

1.1. Padidinta skrydžio įgula. 

 

Skrydžio įgula, kurią sudaro daugiau nei mažiausias įgulos narių skaičius, kurio reikia 

lėktuvui valdyti; kiekvienas skrydžio įgulos narys gali palikti savo postą ir kitas tinkamai 

kvalifikuotas skrydžio įgulos narys gali jį pakeisti. 

 

1.2. Visas skrydžio laikas. 

 

Laikas, skaičiuojamas nuo lėktuvo pajudėjimo iš jo stovėjimo vietos, kad pakiltų, iki lėktuvo 

atvykimo į jam paskirtą stovėjimo vietą ir visų jo variklių ar oro sraigtų sustabdymo. 

 

1.3. Pertrauka. 

 

Laisvas nuo pareigų vykdymo laikas, skaičiuojamas kaip darbo laikas ir trumpesnis už poilsio 

laiką. 

 

1.4. Darbas. 

 

Su AOC turėtojo komercine veikla susijusi bet kokia užduotis, kurią įgulos narys privalo 

atlikti. Įgaliotoji institucija nustato, ar budėjimas laikoma darbu ir kokiu mastu, jei šiuo 

reglamentu nenustatomos specialios taisyklės. 
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1.5. Darbo laikas. 

 

Laikas, kuris prasideda, kai naudotojas reikalauja, kad įgulos narys pradėtų darbą, ir baigiasi, 

kai įgulos narys yra laisvas nuo visų pareigų. 

 

1.6. Tarnybinis skrydžio laikas. 

 

Tarnybinis skrydžio laikas (FDP) yra bet koks laikas, kai asmuo skrenda orlaiviu kaip 

orlaivio įgulos narys. FDP prasideda, kai naudotojas reikalauja, kad įgulos narys atvyktų į 

skrydį ar skrydžius; FDP baigiasi paskutinio skrydžio, kuriuo asmuo skrenda kaip įgulos 

narys, pabaigoje. 

 

1.7. Pagrindinė buvimo vieta. 

 

Naudotojo paskirta vieta įgulos nariui, iš kurios įgulos narys įprastai pradeda ir kur baigia 

darbo laiką arba darbo laikų seką, bei kur esant įprastoms sąlygoms naudotojas nėra 

atsakingas už atitinkamo įgulos nario apgyvendinimą. 

 

1.8. Diena vietos laiku. 

 

24 valandų laikotarpis prasidedantis 24.00 val. vietos laiku. 

 

1.9. Naktis vietos laiku. 

 

8 valandų laikotarpis nuo 22.00 val. iki 8.00 val. vietos laiku. 
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1.10. Viena laisva nuo pareigų vykdymo diena. 

 

Viena laisva nuo pareigų vykdymo diena apima dvi naktis vietos laiku. Poilsio laikas gali būti 

įskaitomas kaip laisvos dienos laikas. 

 

1.11. Dirbantysis įgulos narys. 

 

Įgulos narys, atliekantis savo pareigas orlaivyje skrydžio arba bet kurios skrydžio dalies metu. 

 

1.12. Vykimas į nustatytą darbo vietą. 

 

Nedirbančiojo įgulos nario perkėlimas iš vienos vietos į kitą naudotojo reikalavimu, 

neįskaitant kelionės laiko. Kelionės laikas apibrėžiamas taip: 

 

- laikas iš namų į paskirtą darbo vietą ir atvirkščiai; 

 

- laikas vietoje nuvykti iš poilsio vietos į darbo pradžios vietą ir atvirkščiai. 

 

1.13. Poilsio laikas. 

 

Nepertraukiamas ir apibrėžtas laikotarpis, kai įgulos narys yra laisvas nuo visų pareigų ir 

budėjimo oro uoste. 
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1.14. Budėjimas. 

 

Apibrėžtas laikotarpis, per kurį, nenutraukiant poilsio laiko, naudotojo reikalavimu įgulos 

narys turi būti pasirengęs gauti pavedimą skristi, vykti į kitą darbo vietą arba atlikti kitas 

pareigas. 

 

1.15. Žemo cirkadinio ritmo langas (WOCL). 

 

Žemo cirkadinio ritmo langas (WOCL) – tai laikas nuo 2.00 val. iki 5.59 val. Trijų laiko 

juostų ruože WOCL nurodo pagrindinės buvimo vietos laiką. Už šių trijų laiko juostų WOCL 

nurodo pagrindinės buvimo vietos laiką pirmąsias 48 valandas, išvykus iš pagrindinės buvimo 

vietos laiko juostos, o paskui – vietos laiką. 

 

OPS 1.1100 

Skrydžio ir darbo laiko apribojimai 

 

1.1. Sukauptos darbo valandos. 

 

Naudotojas užtikrina, kad visas darbo laikas, kuris yra priskirtas įgulos nariui, neviršytų: 

 

a) 190 darbo valandų, kuo tolygiau paskirstytų per 28 iš eilės einančias dienas; ir 

 

b) 60 darbo valandų, paskirstytų per 7 iš eilės einančias dienas. 
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1.2. Viso skrydžio laiko apribojimas. 

 

Naudotojas užtikrina, kad visas skrydžio laikas, kuriuo įgulos narys paskiriamas eiti 

dirbančiuoju įgulos nariu, neviršytų: 

 

a)  900 viso skrydžio laiko valandų per kalendorinius metus; 

 

b)  100 viso skrydžio laiko valandų per 28 iš eilės einančias dienas.  

 

OPS 1.1105 

Didžiausias tarnybinis skrydžio laikas (FDP) per parą 

 

1.1. Šios OPS nuostatos netaikomos skrendant vienam pilotui ir greitosios medicininės pagalbos 

skrydžiams. 

 

1.2. Naudotojas nurodo atvykimo į darbą laiką, realiai atspindintį laiką, kurio reikia atlikti su 

sauga susijusias antžemines pareigas, kaip patvirtinta įgaliotosios institucijos. 

 

1.3. Didžiausias tarnybinis skrydžio laikas (FDP) per parą yra 13 valandų. 

 

1.4. Šios 13 valandų sumažinamos po 30 minučių kiekvienam sektoriui, pradedant trečiuoju 

sektoriumi, daugiausiai sumažinant dviem valandomis. 
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1.5. Kai didžiausias FDP prasideda žemo cirkadinio ritmo lange (WOCL), didžiausias 1.3 ir 

1.4 dalyse nustatytas laikas sumažinamas 100 % susikirtimo laiko, daugiausiai dviem 

valandomis. Kai FDP baigiasi WOCL lange arba visiškai apima WOCL, 1.3 ir 1.4 dalyse 

nustatytas didžiausias FDP sumažinamas iki 50 % susikirtimo laiko. 

 

2. Pratęsimas: 

 

2.1. Didžiausias FDP per parą gali būti pratęstas daugiausia viena valanda. 

 

2.2. Neleidžiama pratęsti 6 arba daugiau sektorių pagrindinio FDP laiko. 

 

2.3. Kai FDP susikerta su WOCL daugiausiai dviem valandomis, laiko pratęsimas apribojamas iki 

keturių sektorių. 

 

2.4. Kai FDP susikerta su WOCL daugiau kaip dviem valandomis, laiko pratęsimas apribojamas 

iki dviejų sektorių. 

 

2.5. Daugiausia gali būti pratęsiama du kartus per 7 iš eilės einančias dienas. 

 

2.6. Kai planuojama, kad FDP bus pratęsiamas, dviem valandomis padidinamas poilsio laikas 

prieš skrydį ir po jo arba keturiomis valandomis po skrydžio. Kai pratęsiami du FDP iš eilės, 

poilsis prieš skrydį ir po jo tarp dviejų skrydžių suteikiamas kartu. 



 

 
13376/1/05 REV 1  JV/ss 445 
PRIEDAS DG C III  LT 

2.7. Kai pratęstas FDP prasideda nuo 22.00 val. iki 4.59 val., naudotojas apriboja FDP iki 11 

valandų 45 minučių. 

 

3. Keleivių salono įgula 

 

3.1. Keleivių salono įgulos narius paskyrus į skrydį ar keletą skrydžių, keleivių salono įgulos FDP 

gali būti pratęstas tiek, koks yra keleivių salono įgulos ir skrydžio įgulos atvykimo į darbą 

laiko skirtumas, jei jis neviršija vienos valandos. 

 

4. Skrydžių lankstumas 

 

4.1. Tvarkaraščiai turi būti suplanuoti taip, kad skrydžiai būtų užbaigti neviršijant didžiausio 

leistino tarnybinio skrydžio laiko. Padėdami to siekti, naudotojai imasi priemonių, kad 

skrydžių tvarkaraštis ar įgulos darbo tvarka būtų pakeista, vėliausiai tada, kai faktinis 

skrydžio laikas viršija didžiausią FDP daugiau nei 33 % skrydžių, numatytų tame 

tvarkaraštyje suplanuoto sezono metu. 

 

5. Vykimas į nustatytą darbo vietą 

 

5.1. Visas sugaištas laikas vykstant į nustatytą darbo vietą yra įskaitomas į darbo laiką. 

 

5.2. Vykimas į darbo vietą po atvykimo, bet prieš skrydį, laikomas FDP dalimi, bet ne sektoriumi. 

 

5.3. Į parvykimą iš karto po skrydžio bus atsižvelgiama skaičiuojant trumpiausią poilsio laiką, 

kaip apibrėžta OPS 1.1110 punkto 1.1 ir 1.2 dalyse. 
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6. Pratęstas FDP (su pertrauka) 

 

6.1. Įgaliotoji institucija gali patvirtinti skrydį, kuriam numatyta taikyti pratęstą FDP, įskaitant 

pertrauką pagal 8 straipsnio nuostatas. 

 

6.2. Kiekvienas naudotojas, remdamasis skraidymo patirtimi ir atsižvelgdamas į kitus atitinkamus 

veiksnius, pavyzdžiui, šiuolaikines mokslo žinias, turės įrodyti įgaliotajai institucijai, kad jo 

prašymas pratęsti FDP užtikrins lygiavertį saugos lygį. 

 

OPS 1.1110 

Poilsis 

 

1. Trumpiausias poilsis 

 

1.1 Trumpiausias poilsio laikas, kuris suteikiamas prieš pradedant tarnybinį skrydžio laiką, 

išvykstant iš pagrindinės buvimo vietos, trunka bent tiek pat, kiek prieš tai trukęs darbo laikas 

arba 12 valandų, priklausomai nuo to, kuris yra ilgesnis. 

 

1.2 Trumpiausias poilsio laikas, kuris turi būti suteikiamas prieš pradedant tarnybinį skrydžio 

laiką išvykstant ne iš pagrindinės buvimo vietos, yra bent jau toks pat, kaip prieš jį buvusio 

darbo laikas arba 10 valandų, priklausomai nuo to, kuris yra ilgesnis; kai trumpiausias poilsio 

laikas suteikiamas ne pagrindinėje buvimo vietoje, naudotojas turi sudaryti 8 valandų miego 

galimybes, atsižvelgdamas į kelionę ir kitus fiziologinius poreikius. 
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1.3. Naudotojas užtikrins, kad laiko juostų skirtumų poveikis įgulos nariams būtų 

kompensuojamas skiriant papildomą poilsį, kaip reglamentuoja įgaliotoji institucija pagal 8 

straipsnio nuostatas. 

 

1.4.1. Nepaisant 1.1 ir 1.2 dalių ir laikantis 8 straipsnio nuostatų, įgaliotoji institucija gali leisti 

sutrumpinti poilsį. 

 

1.4.2. Kiekvienas naudotojas, remdamasis skraidymo patirtimi ir atsižvelgdamas į kitus atitinkamus 

veiksnius, pavyzdžiui, šiuolaikines mokslo žinias, turės įrodyti įgaliotajai institucijai, kad jo 

prašymas sutrumpinti poilsį užtikrins lygiavertį saugos lygį. 

 

2. Poilsio laikas 

 

2.1.  Naudotojas užtikrina, kad pirmiau apibrėžtas trumpiausias poilsio laikas būtų periodiškai 

padidintas iki savaitinio poilsio laiko – 36 valandų įskaitant dvi naktis vietos laiku taip, kad 

nuo vieno savaitinio poilsio laiko pabaigos iki kito pradžios niekada nebūtų daugiau kaip 

168 valandos. Darydama OPS 1.1095 punkto 1.9 dalies išimtį, įgaliotoji institucija gali 

nuspręsti, kad antroji iš dviejų naktų vietos laiku gali prasidėti nuo 20.00 val., jei savaitinio 

poilsio laikas trunka bent 40 valandų. 
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OPS 1.1115 

Tarnybinio skrydžio laiko pratęsimas dėl poilsio skrydžio metu 

 

1. Pagal 8 straipsnio nuostatas ir jei kiekvienas naudotojas, remdamasis skraidymo patirtimi ir 

atsižvelgdamas į kitus atitinkamus veiksnius, pavyzdžiui, šiuolaikines mokslo žinias, 

įgaliotajai institucijai įrodo, kad jo prašymas užtikrins lygiavertį saugos lygį: 

 

1.1. Skrydžio įgulos padidinimas 

 

Įgaliotoji institucija nustato pagrindinės skrydžio įgulos padidinimo reikalavimus, kad 

tarnybinį skrydžio laiką būtų galima pratęsti, neatsižvelgiant į OPS 1.1105 punkte nustatytus 

apribojimus. 

 

1.2. Keleivių salono įgula 

 

Kai FDP viršija pirmiau pateiktame OPS 1.1105 punkte nurodytus apribojimus, įgaliotoji 

institucija nustato trumpiausio keleivių salono įgulos narių poilsio skrydžio metu laiko 

reikalavimus. 
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OPS 1.1120 

Nenumatytos aplinkybės vykdomų skrydžių metu: įgulos vado veikimas savo nuožiūra 

 

1. Atsižvelgiant į tai, kad skrydžio, kuris prasideda atvykus į darbą, metu būtina atidžiai 

kontroliuoti toliau nurodytus atvejus, šiame skirsnyje nurodyti tarnybinio skrydžio ir darbo 

bei poilsio laiko apribojimai gali būti keičiami atsiradus nenumatytoms aplinkybėms. Visi šie 

pakeitimai, pasitarus su visais kitais įgulos nariais, turi būti priimtini įgulos vadui ir visais 

atvejais turi atitikti šias sąlygas: 

 

1.1. Pirmiau minėtame OPS 1.1105 punkto 1.3 dalyje nurodytas didžiausias FDP negali būti 

didinamas daugiau kaip dviem valandomis; tačiau jei padidinama skrydžio įgula, didžiausias 

tarnybinis skrydžio laikas gali būti didinamas ne daugiau kaip 3 valandomis. 

 

1.1.2. Jeigu galutiniame FDP sektoriuje pakilus atsirado nenumatytos aplinkybės, dėl kurių 

viršijamas leidžiamas pratęsimo laikas, skrydis gali būti tęsiamas į numatytą arba atsarginę 

paskirties vietą. 
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1.1.3. Esant tokioms aplinkybėms, po FDP prasidedantis poilsio laikas gali būti sutrumpintas, bet 

niekada negali būti trumpesnis nei šio skirsnio OPS 1.1110 punkto 1.2 dalyje nurodytas 

trumpiausias poilsio laikas. 

 

1.2. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, kurios sukeltų didelį nuovargį, ir pasikonsultavęs su 

poveikį patirsiančiais įgulos nariais, įgulos vadas sutrumpina faktinį tarnybinį skrydžio laiką 

ir (arba) padidina poilsio laiką, kad būtų pašalinti visi skrydžio saugai trukdantys veiksniai. 

 

1.3. Naudotojas užtikrina, kad: 

 

1.3.1. Įgulos vadas pateiktų pranešimą naudotojui, kai skrydžio vykdymo metu jis savo nuožiūra 

padidina FDP arba sutrumpina poilsio laiką; ir 

 

1.3.2. Kai FDP padidinamas arba poilsio laikas sutrumpinamas daugiau kaip viena valanda, 

pranešimo kopija, prie kurios naudotojas privalo pridėti savo pastabas, po įvykio per 28 

dienas išsiunčiama įgaliotajai institucijai. 

 

OPS 1.1125 

Budėjimas 

 

1. Budėjimas oro uoste 

 

1.1. Įgulos narys budi oro uoste nuo atvykimo į įprastą atvykimo punktą iki paskelbto budėjimo 

laikotarpio pabaigos. 

 

1.2. Visas budėjimo oro uoste laikas pridedamas prie visų darbo valandų skaičiaus. 
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1.3. Kai tarnybinis skrydis pradedamas iš karto po budėjimo oro uoste, tokio budėjimo oro uoste 

ir paskirto tarnybinio skrydžio santykį nustato įgaliotoji institucija. Tokiu atveju budėjimo oro 

uoste laikas pridedamas prie darbo laiko, nurodyto OPS 1.1110 punkto 1.1 ir 1.2 dalyse, kad 

būtų galima paskaičiuoti trumpiausią poilsio laiką. 

 

1.4. Kai po budėjimo oro uoste įgulos narys negauna pavedimo tarnybiniam skrydžiui, pagal 

įgaliotosios institucijos nustatytas taisykles yra skiriamas poilsio laikas. 

 

1.5. Budėjimo oro uoste metu naudotojas įgulos nariui sudaro patogias sąlygas neviešoje ramioje 

patalpoje. 

 

2. Kitos budėjimo formos (įskaitant budėjimą viešbutyje) 

 

2.1. Pagal 8 straipsnio nuostatas visas kitas budėjimo formas reglamentuoja įgaliotoji institucija, 

atsižvelgdama į pateikiamus aspektus: 

 

2.1.1. Apie kiekvieną veiklą iš anksto paskelbiama tarnybos lentoje ir (arba) pranešama. 

 

2.1.2. Budėjimo pradžios ir pabaigos laikas nustatomas ir paskelbiamas iš anksto. 

 

2.1.3. Nustatomas ilgiausias bet kokio budėjimo laikas kitoje vietoje nei nustatytas atvykimo 

punktas. 
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2.1.4. Atsižvelgiant į įgulos nariui prieinamas poilsio vietas ir kitus susijusius veiksnius, 

apibrėžiamas budėjimo ir bet kurio dėl budėjimo paskirto tarnybinio skrydžio santykis. 

 

 

2.1.5. Patvirtinama budėjimo laiko apskaita, kuri reikalinga sumuojant visas darbo valandas. 

 

OPS 1.1130 punktas 

Maitinimas 

 

Turi būti sudaryta galimybė maitintis ir atsigerti, kad būtų išvengiama nepageidaujamų padarinių 

įgulos narių darbui, ypač kai FDP viršija 6 valandas. 

 

OPS 1.1135 punktas 

Įrašai apie tarnybinį skrydžio ir darbo bei poilsio laiką 

 

1. Naudotojas užtikrina, kad įgulos narių bylose būtų registruojama: 

 

a) visi skrydžių laikai; 

 

b) kiekvieno darbo ar tarnybinių skrydžio laiko pradžia, trukmė ir pabaiga; 
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c) poilsio laikas ir laisvos dienos; 

 

ir kad šios bylos būtų saugomos siekiant užtikrinti visų šiame skirsnyje nurodytų reikalavimų 

laikymąsi; įgulos narių prašymu išduodamos šių bylų kopijos. 

 

2. Jeigu pagal 1 dalies reikalavimus naudotojo turimos bylos neapima suinteresuoto įgulos nario 

kiekvieno tarnybinio skrydžio ir darbo bei poilsio laiko, jis veda savo asmeninę bylą, į kurią 

įrašo: 

 

a) visus skrydžių laikus; 

 

b) kiekvieno darbo ar tarnybinių skrydžių laiko pradžią, trukmę ir pabaigą; ir 

 

c) poilsio laiką ir laisvas dienas. 

 

3. Prieš tarnybinio skrydžio laiko pradžią įgulos narys jį įdarbinusio naudotojo prašymu pateikia 

savo įrašus. 

 

4. Bylos saugomos mažiausiai 15 kalendorinių mėnesių nuo paskutinio atitinkamo įrašo datos 

arba ilgiau, jei tai būtina pagal nacionalinius įstatymus. 

 

5. Be to, ne trumpiau kaip šešis mėnesius po įvykio naudotojai atskirai išsaugo visas orlaivio 

įgulos vado pranešimų apie savo nuožiūra pratęstą tarnybinį skrydžių laiką, prailgintas 

skrydžių valandas ir sutrumpintą poilsio laiką. 



 

 
13376/1/05 REV 1  JV/ss 454 
PRIEDAS DG C III  LT 

R SKIRSNIS 

PAVOJINGŲ KROVINIŲ SKRAIDINIMAS 

 

OPS 1.1150 

Sąvokos 

 

a) Šiame skirsnyje naudojamos šios sąvokos: 

 

1) Priėmimo kontrolinis sąrašas – dokumentas, naudojamas atliekant pavojingų krovinių 

pakuočių išorinių požymių ir jų atitinkamų dokumentų patikrinimą, siekiant nustatyti, 

ar laikomasi visų atitinkamų reikalavimų. 

 

2) Krovininis orlaivis – orlaivis, vežantis krovinius ar turtą, bet ne keleivius. Keleiviais 

nelaikomi: 

 

i) įgulos nariai; 

 

ii) naudotojo darbuotojai, kuriems leidžiama ir kurie yra vežami pagal Skrydžių 

vykdymo vadovo instrukcijas; 

 

iii) įgaliotosios institucijos įgalioti atstovai; arba 

 

iv) asmenys, atsakingi už konkretų krovinį orlaivyje. 
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3) Avarija su pavojingu kroviniu – su pavojingų krovinių vežimu susijęs įvykis, kurio 

metu mirtinai ar sunkiai sužeidžiamas asmuo arba padaroma didelė žala turtui. 

 

4) Incidentas su pavojingu kroviniu – su pavojingo krovinio vežimu susijęs kitas įvykis, 

ne pavojingo krovinio avarija, įvykęs nebūtinai orlaivyje, kurio metu buvo sužeistas 

žmogus, sugadintas turtas, kilo gaisras, buvo dūžių, išsiliejo ar nutekėjo skystis ar 

radiacija arba buvo apgadintas pakuotės vientisumas. Su pavojingų krovinių vežimu 

susijęs įvykis, kuris kelia rimtą pavojų orlaiviui arba juo skrendantiems asmenims, taip 

pat laikomas incidentu su pavojingu kroviniu. 

 

5) Pavojingų krovinių vežimo dokumentas – techninėse instrukcijose apibrėžtas 

dokumentas. Jį pildo asmuo, kuris pateikia pavojingus krovinius vežti oro transportu, o 

jame nurodoma informacija apie tuos pavojingus krovinius. Dokumente pateikiama 

pasirašyta deklaracija, pažyminti, kad pavojingų krovinių pavadinimai ir UN/ID 

numeriai parašyti išsamiai ir tiksliai, ir kad jie yra teisingai klasifikuoti, supakuoti, 

pažymėti, paženklinti ir tinka transportuoti. 

 

6) Krovininis konteineris – transportavimo įrangos dalis radioaktyvioms medžiagoms 

vežti, skirtas palengvinti šių supakuotų ar nesupakuotų medžiagų vežimą viena ar 

daugiau transporto rūšių. (Pastaba: žr. terminą „krovinio laikymo įrenginys“, kai 

pavojingi kroviniai nėra radioaktyvios medžiagos.) 

 

7) Paslaugų agentas – tai agentūra, kuri naudotojo vardu atlieka kelias ar visas pastarojo 

funkcijas, įskaitant keleivių ar krovinių priėmimą, pakrovimą, iškrovimą, perdavimą ar 

kitokias paslaugas. 
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8) Identifikavimo (ID) numeris – laikinas pavojingo krovinio dalies identifikavimo 

numeris, kai šiam kroviniui nebuvo suteiktas UN numeris. 

 

9) Antrinė pakuotė – tai atskiro siuntėjo naudojamas įdėklas vienam ar daugiau paketų 

sudėti, sudarantis vieną krovinio vienetą ir palengvinantis vežimą bei sandėliavimą. 

(Pastaba: ši sąvoka neapima krovinio laikymo įrenginio.) 

 

10) Paketas – tai visas pakavimo proceso produktas, kurį sudaro pakuotė ir jos turinys, 

parengtas vežti. 

 

11) Pakuotė – tai talpyklos arba bet kokie kiti komponentai ar medžiagos, būtini talpyklai 

pagal jos izoliavimo funkciją ir siekiant užtikrinti pakavimo reikalavimų laikymąsi. 

 

12) Tikslus krovinio pavadinimas – pavadinimas, kuris turi būti vartojamas konkrečiam 

gaminiui ar medžiagai aprašyti visuose vežimo dokumentuose ir pranešimuose bei 

prireikus ant pakuočių. 

 

13) Sunkus sužeidimas – sužeidimas, kurį patiria asmuo avarijos metu ir dėl kurio: 

 

i) per septynias dienas nuo sužeidimo prireikia ilgesnės nei 48 valandų 

hospitalizacijos; arba 

 

ii) lūžta kaulas (išskyrus paprastus rankų ar kojų pirštų ar nosies kaulų lūžius); arba 
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iii) padaromos plėštinės žaizdos, kurių metu susidaro stiprios kraujosruvos, 

pažeidžiami nervai, raumenys ar sausgyslės; arba 

 

iv) sužalojamas vidaus organas; arba 

 

v) padaromi antro ar trečio laipsnio ar kiti nudegimai, pažeidę daugiau nei 5 % kūno 

paviršiaus; arba 

 

vi) patenka infekcinės medžiagos ar žalą daranti radiacija. 

 

14) Kilmės valstybė – įgaliotoji institucija, kurios teritorijoje pavojingi kroviniai buvo 

pirmą kartą pakrauti į orlaivį. 

 

15) Techninės instrukcijos – Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos tarybos 

sprendimu patvirtintas ir paskelbtas naujausias galiojantis Pavojingų krovinių saugaus 

vežimo oru techninių instrukcijų leidimas (Dok. 9284-AN/905), taip pat jo papildymai 

ir priedai. 

 

16) UN numeris – Jungtinių Tautų pavojingų krovinių vežimo ekspertų komiteto suteiktas 

keturių skaitmenų numeris, skirtas identifikuoti medžiagą ar konkrečią medžiagų 

grupę. 

 

17) Krovinio laikymo įrenginys – bet kokio tipo orlaivio konteineris, orlaivio padėklas su 

tinklu ar orlaivio padėklas su tinklu virš iglu. (Pastaba: ši sąvoka neapima antrinės 

pakuotės; apie konteinerius su radioaktyviomis medžiagomis žr. krovininio konteinerio 

apibrėžimą.) 
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OPS 1.1155 

Leidimas vežti  

pavojingus krovinius 

 

Naudotojas gali vežti pavojingus krovinius, jei įgaliotoji institucija leidžia jam tai daryti. 

 

OPS 1.1160 

Taikymo sritis 

 

a) Visais atvejais, kai vežami pavojingi kroviniai, naudotojas laikosi techninių instrukcijų 

reikalavimų, nepaisant to, ar skrendama visoje ar iš dalies valstybės teritorijoje, ar už jos ribų. 

 

b) Techninėse instrukcijose nustatytu mastu šio skirsnio reikalavimai netaikomi gaminiams ir 

medžiagoms, kurios kitu atveju būtų priskiriamos pavojingiems kroviniams, jeigu: 

 

1) pagal atitinkamas galiojančias taisykles ar skrydžio tikslais jie turi būti lėktuve; 

 

2) jie vežami kaip maitinimo arba paslaugų teikimo keleivių salone produktai; 

 

3) jie vežami naudoti skrydžio metu kaip veterinarinė priemonė ar humaniška gyvūnų 

naikinimo priemonė; 

 

4) jie vežami naudoti skrydžio metu kaip medicinos priemonė ligoniui, jeigu: 

 

i) dujų balionai buvo pagaminti specialiai šių konkrečių dujų laikymui ir vežimui, 
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ii) narkotikus, vaistus ir kitas medicinos priemones, kai jos naudojamos lėktuve, 

prižiūri parengtas personalas, 

 

iii) įranga su skystomis baterijomis laikoma ir, kai būtina, pritvirtinama, statmenai, 

kad neišsilietų elektrolitas, ir 

 

iv) imamasi reikiamų priemonių laikyti ir pritvirtinti visą įrangą kilimo ir tūpimo 

metu bei kitu laiku, kai, įgulos vado nuomone, tai būtina saugos sumetimais; arba 

 

5) jas veža keleiviai ar įgulos nariai. 

 

c) Gaminiai ir medžiagos, skirtos pakeisti nurodytąsias b papunkčio 1 ir 2 dalyse, turi būti 

vežamos lėktuve pagal techninių instrukcijų nuostatas. 

 

OPS 1.1165 

Pavojingų krovinių vežimo apribojimai 

 

a) Naudotojas turi taikyti visas tinkamas priemones, užtikrinančias, kad lėktuvuose nebūtų 

vežami gaminiai ir medžiagos, kurios pagal pavadinimą ar bendrą aprašymą techninėse 

instrukcijose yra konkrečiai nurodytos kaip draudžiamos vežti lėktuvu bet kokiomis 

aplinkybėmis. 
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b) Naudotojas turi taikyti visas tinkamas priemones, užtikrinančias, kad gaminiai ir medžiagos 

arba kiti kroviniai, kuriuos pagal techninių instrukcijų nuostatas draudžiama vežti įprastomis 

aplinkybėmis, būtų vežami tik tuo atveju, jeigu: 

 

1) suinteresuotos valstybės taiko jiems išimtis pagal techninių instrukcijų nuostatas, ar 

 

2) techninėse instrukcijose nurodyta, kad juos galima vežti, gavus kilmės valstybės 

išduotą leidimą. 

 

OPS 1.1170 

Klasifikacija 

 

Naudotojas turi taikyti visas tinkamas priemones, kad užtikrintų, jog gaminiai ir medžiagos būtų 

klasifikuojami kaip pavojingi kroviniai, kaip nurodyta techninėse instrukcijose. 

 

OPS 1.1175 

Pakavimas 

 

Naudotojas turi taikyti visas tinkamas priemones, kad užtikrintų, jog pavojingi kroviniai būtų 

pakuojami kaip nurodyta techninėse instrukcijose. 

 

OPS 1.1180 

Ženklinimas ir žymėjimas 

 

a) Naudotojas turi taikyti visas tinkamas priemones, kad užtikrintų, jog paketai, antrinės 

pakuotės ir krovinių konteineriai būtų ženklinami ir žymimi kaip nurodyta techninėse 

instrukcijose. 
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b) Kai pavojingi kroviniai vežami visiškai ar iš dalies už valstybės teritorijos, be kitų kalbų 

ženklinama ir žymima anglų kalba. 

 

OPS 1.1185 

Pavojingų krovinių vežimo dokumentai 

 

a) Naudotojas turi užtikrinti, kad pavojingus krovinius lydėtų pavojingų krovinių vežimo 

dokumentai, jei techninėse instrukcijose nenumatyta kitaip. 

 

b) Kai pavojingi kroviniai vežami visiškai ar iš dalies už valstybės teritorijos, be kitų kalbų 

pavojingų krovinių vežimo dokumentai turi būti rašomi anglų kalba. 

 

OPS 1.1195 

Pavojingų krovinių priėmimas 

 

a) Naudotojas nepriima vežti pavojingų krovinių tol, kol pagal techninėse instrukcijose 

nustatytas priėmimo procedūras nepatikrinama paketas, antrinė pakuotė ar krovinio 

konteineris. 

 

b) Naudotojas ar jo paslaugų agentas turi naudoti tinkamą priėmimo kontrolinį sąrašą. Priėmimo 

kontrolinis sąrašas turi būti toks, kad būtų galima patikrinti visą reikiamą informaciją bei 

tokios formos, kad būtų galima rankiniu, mechaniniu ar kompiuterizuotu būdu įrašyti 

priėmimo tikrinimo rezultatus. 
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OPS 1.1200 

Apgadinimo, nuotekio ar užteršimo tikrinimas 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad: 

 

1) paketai, antrinės pakuotės ir krovinio konteineriai prieš pat kraunant juos į lėktuvą ar 

krovinio laikymo įrenginį būtų patikrinami, ar nėra nuotekio ar apgadinimo žymių, kaip 

nustatyta techninėse instrukcijose; 

 

2) krovinio laikymo įrenginys nepakraunamas į lėktuvą, nebent jis patikrintas pagal 

techninėse instrukcijose nustatytus reikalavimus ir nerasta jame esančių pavojingų 

krovinių nuotekio ar apgadinimo požymių; 

 

3) į lėktuvą nebūtų kraunami nuotekų turintys ar apgadinti paketai, antrinės pakuotės ar 

krovinių konteineriai; 

 

4) visi lėktuve esantys pavojingų krovinių paketai, kurie atrodo apgadinti arba turi 

nuotekų, būtų pašalinami iš lėktuvo arba atitinkama institucija ar organizacija duotų 

nurodymą juos pašalinti. Tuo atveju likęs krovinys turi būti patikrinamas, kad būtų 

įsitikinta, jog jis yra tinkamos vežti būklės ir jog lėktuvui ar jo kroviniui nebuvo 

padaryta žala ar jie nebuvo užteršti; ir 

 

5) iškraunant iš lėktuvo arba krovinio laikymo įrenginio paketai, antrinės pakuotės ir 

krovinio konteineriai būtų patikrinami, ar nėra jokių apgadinimo ar nutekėjimo 

požymių ir, jei nustatyti apgadinimo ar nutekėjimo požymiai, vieta, kurioje buvo 

laikomi pavojingi kroviniai, būtų patikrinama, ar nebuvo padaryta žalos ir ar neužteršta. 
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OPS 1.1205 

Teršalų šalinimas 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad: 

 

1) teršalai, rasti dėl nutekėjimo iš pavojingų krovinių ar dėl jų apgadinimo, nedelsiant 

būtų pašalinami; ir 

 

2) būtų nedelsiant nutraukiamas radioaktyviomis medžiagomis užteršto lėktuvo 

naudojimas, o jį naudoti būtų pradėta tada, kai radiacijos lygis visuose pasiekiamuose 

paviršiuose ir neįsigėrusių teršalų lygis neviršys techninėse instrukcijose nustatytų 

dydžių. 

 

OPS 1.1210 

Krovimo apribojimai 

 

a) Keleivių salonas ir įgulos kabina. Naudotojas užtikrina, kad pavojingi kroviniai nebūtų 

vežami lėktuvo keleivių salone ar įgulos kabinoje, nebent techninėse instrukcijose būtų 

nustatyta kitaip. 

 

b) Krovinių skyriai. Naudotojas užtikrina, kad pavojingi kroviniai būtų pakraunami, atskiriami, 

sudedami ir pritvirtinami lėktuve pagal techninėse instrukcijose nustatytus reikalavimus. 

 

c) Pavojingi kroviniai, skirti vežti tik krovininiais orlaiviais. Naudotojas užtikrina, kad 

pavojingų krovinių paketai su etikete „Tik krovininiu orlaiviu” būtų vežami krovininiu 

orlaiviu ir kraunami pagal techninėse instrukcijose nustatytus reikalavimus. 
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OPS 1.1215 

Informacijos teikimas 

 

a) Informacija antžeminiam personalui. Naudotojas užtikrina, kad: 

 

1) informacija būtų teikiama antžeminiam personalui, kad jis galėtų vykdyti savo 

pareigas, susijusias su pavojingų krovinių vežimu, įskaitant veiksmus, kurių reikia 

imtis incidento ar avarijos su pavojingais kroviniais atveju; ir 

 

2) prireikus a papunkčio 1 dalyje nurodyta informacija taip pat būtų teikiama naudotojo 

paslaugų agentui. 

 

b) Informacija keleiviams ir kitiems asmenims 

 

1) Naudotojas užtikrina, kad pagal techninėse instrukcijose nurodytus reikalavimus būtų 

skelbiama informacija, įspėjanti keleivius apie lėktuvu draudžiamų vežti krovinių tipus; 

ir 

 

2) Naudotojas ir jo paslaugų agentas, jeigu toks yra, turi užtikrinti, kad krovinių priėmimo 

punktuose būtų įteikiami pranešimai su informacija apie pavojingų krovinių vežimą. 

 

c) Informacija įgulos nariams. Naudotojas užtikrina, kad Skrydžių vykdymo vadove įgulos 

nariams būtų teikiama informacija apie pareigų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu, 

atlikimu, taip pat veiksmais, kurių reikia imtis iškilus pavojui dėl pavojingų krovinių. 
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d) Informacija įgulos vadui. Naudotojas užtikrina, kad įgulos vadas raštu gautų informaciją, kaip 

nustatyta techninėse instrukcijose. (Žr. OPS 1.1065 punkto 1 priedėlio 1 lentelę dėl 

dokumentų saugojimo laikotarpio). 

 

e) Informacija lėktuvo incidento ar avarijos atveju 

 

1) Naudotojas, kurio lėktuvas patyrė incidentą pareikalavus turi pateikti visą informaciją, 

būtiną vežamų pavojingų krovinių keliamam pavojui sumažinti. 

 

2) Naudotojas, kurio lėktuvas patyrė avariją, turi kuo greičiau informuoti atitinkamą 

valstybės, kurioje lėktuvas, veždamas pavojingus krovinius, patyrė avariją, instituciją. 

 

OPS 1.1220 

Mokymo programos 

 

a) Naudotojas parengia ir vykdo techninėse instrukcijose nustatytas personalo mokymo 

programas, kurias patvirtina įgaliotoji institucija. 
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b) Naudotojai, neturintys nuolatinio leidimo vežti pavojingus krovinius. Naudotojas užtikrina, 

kad: 

 

1) darbuotojai, kurie užsiima bendru krovinių ir bagažo tvarkymu, būtų parengti tinkamai 

vykdyti savo pareigas, kai jos susijusios su pavojingais kroviniais. Šis mokymas turi 

apimti bent 1 lentelės 1-ajame stulpelyje nurodytas sritis ir turi būti pakankamai 

išsamus, kad išaiškintų su pavojingais kroviniais susijusį pavojų ir kaip tokius 

krovinius atpažinti bei kokie reikalavimai taikomi tokiems keleivių vežamiems 

kroviniams; ir 

 

2) Šie darbuotojai: 

 

i) įgulos nariai, 

 

ii) keleivius aptarnaujantis personalas ir 

 

iii) naudotojo samdomi už keleivių ir bagažo patikrą atsakingi apsaugos darbuotojai 

 

būtų parengti bent pagal 1 lentelės 2-jame stulpelyje nurodytas sritis, o šis mokymas 

būtų pakankamai išsamus, kad išaiškintų su pavojingais kroviniais susijusį pavojų, kaip 

tokius krovinius atpažinti, ir kokie reikalavimai taikomi tokiems keleivių vežamiems 

kroviniams. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  JV/ss 467 
PRIEDAS DG C III  LT 

1 lentelė 

MOKYMO SRITYS 1 2 
Bendrieji principai X X 
Apribojimai, taikomi pavojingų 
krovinių vežimui oru 

 X 

Pakuotės ženklinimas ir žymėjimas X X 
Pavojingi kroviniai keleivių bagaže X X 
Avarinės procedūros X X 

 

 Pastaba: „X” nurodo privalomą mokymo sritį. 

 

c) Naudotojai, turintys nuolatinį leidimą vežti pavojingus krovinius. Naudotojas užtikrina, kad: 

 

1) darbuotojai, kurie priima pavojingus krovinius, būtų parengti ir kvalifikuoti vykdyti 

savo pareigas. Šis mokymas turi apimti bent 2 lentelės 1-ajame stulpelyje nurodytas 

sritis ir turi būti pakankamai išsamus, kad užtikrintų, jog darbuotojai galėtų priimti 

sprendimus dėl pavojingų krovinių priėmimo ar atsisakymo juos skraidinti; 

 

2) darbuotojai, kurie teikia antžemines paslaugas, susijusias su pavojingais kroviniais, 

juos sandėliuoja ir krauna, būtų parengti vykdyti savo pareigas, kai jos susijusios su 

pavojingais kroviniais. Šis mokymas turi apimti bent 2 lentelės 2-ajame stulpelyje 

nurodytas sritis ir turi būti pakankamai išsamus, kad išaiškintų su pavojingais 

kroviniais susijusį pavojų, kaip tokius krovinius atpažinti ir kaip su jais elgtis bei juos 

krauti; 
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3) darbuotojai, kurie atlieka bendrą krovinių ir bagažo tvarkymą, būtų parengti vykdyti 

pareigas, kai jos susijusios su pavojingais kroviniais. Šis mokymas turi apimti bent 

2 lentelės 3-ajame stulpelyje nurodytas sritis ir būtų pakankamai išsamus, kad 

išaiškintų su pavojingais kroviniais susijusį pavojų, kaip tokius krovinius atpažinti, 

kaip juos tvarkyti bei krauti ir kokie reikalavimai taikomi tokiems keleivių vežamiems 

kroviniams; 

 

4) skrydžio įgulos nariai gautų mokymą, kuris apimtų bent 2 lentelės 4-jame stulpelyje 

nurodytas sritis. Mokymas privalo būti pakankamai išsamus, kad išaiškintų apie su 

pavojingais kroviniais susijusį pavojų ir kaip jie turėtų būti vežami lėktuvu; ir 

 

5) Šie darbuotojai: 

 

i) keleivius aptarnaujantis personalas, 

 

ii) naudotojo samdomi už keleivių ir bagažo patikrą atsakingi apsaugos darbuotojai, 

ir 

 

iii) įgulos nariai, išskyrus skrydžio įgulos narius, būtų parengti bent pagal 2 lentelės 5-

jame stulpelyje nurodytas sritis. Mokymas turi būti pakankamai išsamus, kad 

išaiškintų su pavojingais kroviniais susijusį pavojų, ir kokie reikalavimai taikomi 

tokiems keleivių vežamiems kroviniams arba bendrai jų vežimą lėktuvu.  
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d) Naudotojas užtikrina, kad visi darbuotojai, kurie yra mokomi, laikytų testą, kuriuo būtų 

patikrinama, kaip jie supranta savo pareigas. 

 

e) Naudotojas užtiktina, kad visi darbuotojai, kuriems reikia mokymo apie pavojingus krovinius, 

jį kartotų ne rečiau kaip kas 2 metus. 

 

f) Naudotojas užtikrina, kad bylos apie su pavojingais kroviniais susijusį mokymą būtų 

vedamos visiems pagal d papunktį mokomiems darbuotojams ir pagal techninių instrukcijų 

reikalavimus. 

 

g) Naudotojas užtikrina, kad jo paslaugų agento darbuotojai būtų mokomi pagal atitinkamus 1 

arba 2 lentelės stulpelius. 
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2 lentelė 

MOKYMO SRITYS 1 2 3 4 5 
Bendrieji principai X X X X X 
Apribojimai, taikomi pavojingų krovinių 
skraidinimui 

X X  X X 

Pavojingų krovinių klasifikacija X     
Pavojingų krovinių sąrašas X X  X  
Bendrieji pakavimo reikalavimai ir 
pakavimo instrukcijos 

X     

Pakuotės specifikacijos ir ženklinimas X     
Paketo ženklinimas ir žymėjimas X X X X X 
Siuntėjo dokumentai  X 
Pavojingų krovinių priėmimas, įskaitant 
kontrolinio sąrašo naudojimą 

X 

    

Saugojimo ir krovimo procedūros X X X X  
Žalos ar nutekėjimo tikrinimas ir 
nukenksminimo procedūros 

X X    

Informacijos teikimas įgulos vadui X X  X  
Pavojingi kroviniai keleivių bagaže X X X X X 
Avarinės procedūros X X X X X 

 

 Pastaba: „X” nurodo būtiną mokymo sritį. 
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OPS 1.1225 

Pranešimai apie incidentus ir avarijas su pavojingais kroviniais 

 

a) Apie incidentus ir avarijas su pavojingais kroviniais naudotojas praneša įgaliotajai institucijai. 

Pirmasis pranešimas išsiunčiamas per 72 valandas nuo įvykio, nebent to atlikti neleidžia 

ypatingos aplinkybės. 

 

b) Įgaliotajai institucijai naudotojas taip pat praneša apie nedeklaruotus ar klaidingai deklaruotus 

pavojingus krovinius, aptiktus krovinių skyriuje arba keleivių bagaže. Pirmasis pranešimas 

išsiunčiamas per 72 valandas nuo įvykio, nebent to atlikti neleidžia ypatingos aplinkybės. 
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S SKIRSNIS 

SAUGUMAS 

 

OPS 1.1235 

Saugumo reikalavimai 

 

Naudotojas užtikrina, kad visas atitinkamas personalas būtų supažindintas su atitinkamais naudotojo 

valstybės nacionalinio saugumo programų reikalavimais ir jų laikytųsi. 

 

OPS 1.1240 

Mokymo programos 

 

Naudotojas parengia, naudoja ir vykdo patvirtintas mokymo programas, kuriomis vadovaudamiesi 

naudotojo įgulos nariai galėtų imtis reikiamų veiksmų, užkertančių kelią neteisėtiems veiksmams, 

pavyzdžiui, sabotažui ar lėktuvo užgrobimui, o jiems įvykus, sumažinti jų padarinius. Mokymo 

programa turi atitikti Nacionalinę aviacijos saugumo programą. Kiekvienas įgulos narys turi turėti 

visų svarbių mokymo programos punktų žinias ir su jomis susijusią kompetenciją. 

 

OPS 1.1245 

Pranešimas apie neteisėtą veiką 

 

Lėktuve įvykus neteisėtai veikai, įgulos vadas, o jam nesant – naudotojas, nedelsdamas praneša apie 

tokius veiksmus paskirtai vietos institucijai ir naudotojo valstybės įgaliotajai institucijai. 
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OPS 1.1250 

Lėktuvo apieškojimo  kontrolinis sąrašas 

 

Naudotojas užtikrina, kad visuose lėktuvuose būtų kontrolinis sąrašas, kuriame pateikiamos 

procedūros, kurių reikia laikytis įtariamo sabotažo atveju ir tikrinant lėktuvą dėl paslėptų ginklų, 

sprogmenų ar kitų pavojingų įtaisų, ieškant bombų arba savadarbių sprogstamųjų įtaisų, kai yra 

pagrįstas įtarimas, kad lėktuve gali būti įvykdyta neteisėta veika. Kontrolinis sąrašas turi būti 

papildytas nurodymais apie atitinkamus veiksmus, kurių reikėtų imtis, jeigu būtų rastas sprogmuo 

arba įtartinas daiktas, ir informacija apie mažiausiai pavojingą vietą lėktuve, jei ją nurodo tipo 

pažymėjimo turėtojas. 

 

OPS 1.1255 

Skrydžio įgulos kabinos saugumas 

 

a) Visuose lėktuvuose, kuriuose įrengtos skrydžio įgulos kabinos durys, turi būti galimybė šias 

duris užrakinti, taip pat turi būti numatytos arba nustatytos įgaliotajai institucijai priimtinos 

priemonės arba procedūros, kuriomis naudodamasi keleivių salono įgula galėtų pranešti 

skrydžio įgulai apie įtartinus arba saugumą pažeidžiančius veiksmus keleivių salone. 
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b) Visi keleivius skraidinantys lėktuvai, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė viršija 45 500 

kg, ar kurių maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija viršija 60 krėslų, turi turėti 

patvirtintas skrydžio įgulos kabinos duris, kurias būtų galima užrakinti ir atrakinti iš bet kurio 

piloto vietos, ir kurios būtų sukonstruotos taip, kad atitiktų galiojančius grįžtamosios galios 

turinčius tinkamumo skraidyti skrydžių reikalavimus. Šių durų konstrukcija neturi trukdyti 

vykdyti avarinius darbus, kaip reikalaujama pagal galiojančius grįžtamosios galios turinčius 

tinkamumo skraidyti skrydžių reikalavimus. 

 

c) Visuose lėktuvuose, kuriuose pagal b papunktį yra įrengtos skrydžio įgulos kabinos durys: 

 

1) prieš paleidžiant variklius, ketinant kilti, šios durys turi būti uždarytos ir prireikus pagal 

aviacijos saugumo procedūras ar pareikalavus įgulos vadui – užrakintos tol, kol varikliai 

išjungiami nutūpus, išskyrus tuos atvejus, kai įgaliotiems asmenims reikia įeiti arba išeiti 

pagal Nacionalinę aviacijos saugumo programą; 

 

2) numatomos priemonės, leidžiančios iš bet kurio piloto vietos stebėti už skrydžio įgulos 

kabinos durų esančią aplinką tiek, kiek tai būtina, siekiant identifikuoti asmenis, 

norinčius įeiti į skrydžio įgulos kabiną, ir pastebėti įtartiną elgesį ar galimą grėsmę. 

 

______________ 
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I. Įvadas 

 

2006 m. kovo 9 d. pagal bendro sprendimo procedūrą (EB Sutarties 251 straipsnis) Taryba priėmė 

bendrąją poziciją dėl pasiūlymo dėl iš dalies pakeisto Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių 

reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (ES-OPS). 

 

Pasiūlymo tikslas – visų pirma perkelti Jungtinės aviacijos tarnybos parengtus neprivalomus 

(Jungtinius aviacijos reikalavimus – veiklos standartus) JAR-OPS į privalomą ES (Bendrijos) teisę.  

Todėl šis siūlomas reglamentas yra dažnai vadinamas „ES-OPS“ reglamentu.  

 

Komisija pradinį pasiūlymą dėl reglamento pateikė 2000 m. kovo mėn. Po Europos Parlamento 

pirmojo svarstymo 2001 m. sausio mėn., atsižvelgusi į diskusijas Tarybos organuose, Komisija 

2002 m. vasario mėn. pateikė iš dalies pakeistą pasiūlymą.  

 

Europos Parlamentas, manydamas, kad šis iš dalies pakeistas pasiūlymas iš esmės skiriasi nuo 

pradinio Komisijos pasiūlymo, nusprendė pirmojo svarstymo metu pateikti antrą nuomonę. 

Pranešėjui Brian Simpson pasiūlius, 2002 m. rugsėjo mėn. Europos Parlamentas pateikė tik vieną, 

bet esminį pakeitimą, susijusį su „skrydžio laiko apribojimu“.  

 

Pateikus šį pakeitimą, atsižvelgusi į Tarybos ir jos organų atliktą darbą, susijusį su nuostatomis dėl 

„keleivių salono įgulos“, 2004 m. vasario mėn. Komisija pateikė peržiūrėtą iš dalies pakeistą 

pasiūlymą dėl „ES-OPS“ reglamento.  

 

2004 m. gruodžio 10 d. posėdyje Taryba (Transportas, telekomunikacijos ir energetika) pasiekė 

dalinį politinį susitarimą dėl peržiūrėto iš dalies pakeisto pasiūlymo. Šis dalinis susitarimas yra 

susijęs su III priedo straipsniais ir „O“ (keleivių salono įgula) bei „Q“(skrydžio laiko apribojimas) 

poskyriais. 
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2005 m. birželio mėn. Tarybos organai pasiekė susitarimą dėl likusio III priedo, kurį sudaro A–N 

bei P, R ir S poskyriai, teksto. 

 

Teisininkams-lingvistams peržiūrėjus visą tekstą, Taryba galėjo priimti bendrąją poziciją. Tai 

darydama ji tinkamai atsižvelgė į pirmojo svarstymo metu pareikštą Europos Parlamento nuomonę. 

 

Taryba taip pat atsižvelgė į Europos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę. 

 

 

II. Bendrosios pozicijos analizė 

 

1. Bendros pastabos 

 

Taryba iš esmės galėjo pritarti dėl Komisijos pasiūlymui. Tačiau kai kuriose vietose ji nusprendė 

pakeisti tekstą, iš esmės siekiant padaryti jį aiškesnį, paprastesnį ir lengviau suprantamą. 

 

Taryba padarė keletą lankstumo nuostatų pakeitimų 8 straipsnyje. Visų pirma šio straipsnio 4 dalyje 

Taryba suteikė valstybėms narėms didesnę galimybę priimti ar toliau taikyti nuostatas, susijusias su 

tam tikrais OPS, iki bus nustatytos mokslinėmis žiniomis ir geriausia praktika pagrįstos Bendrijos 

taisyklės.  

 

8a straipsnyje Taryba nusprendė, kad per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo reikėtų atlikti 

mokslinį ir medicininį III priedo Q poskyrio (skrydžio laiko apribojimas) ir, jei reikia, O poskyrio 

(keleivių salono įgula) nuostatų įvertinimą.  Taryba nusprendė pavesti atlikti šį darbą Europos 

aviacijos saugos agentūrai (EASA). Ji taip pat nusprendė, kad EASA turėtų padėti Komisijai 

parengti pasiūlymus dėl taikytinų Q poskyrio techninių reikalavimų pakeitimo.  
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Taryba nusprendė, kad, atsižvelgiant į naujų techninių taisyklių pritaikymui reikalingą laiką, 

valstybės narės III priedą turėtų taikyti praėjus 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo (bet ne 

praėjus 6 mėnesiams nuo jo įsigaliojimo, kaip siūlo Komisija). 

 

Taryba padarė keletą pakeitimų III priede, siekdama visiškai suderinti tekstą su 

JAR-OPS 1 8 versija bei labiau paaiškinti ir patikslinti Komisijos pateiktą tekstą. 

 

Tarybai žinoma, kad dėl pažangios technologijos, besikeičiančių aplinkybių ir teksto, dėl jo 

pasiekus politinį susitarimą, galutiniam priėmimui reikalingo laiko, bendrosios pozicijos priėmimo 

metu III priedo tekstas jau galbūt bus tam tikrose vietose patobulintas. Taip pat atsižvelgiant į teksto 

ilgumą, gali būti, kad kai kurios nuorodos dar nebus pataisytos. Tačiau Taryba manymu tam tikru 

matu tekstas turi būti galutinai parengtas. Todėl Tarybai buvo malonu, kad Komisija informavo, jog 

įsigaliojus reglamentui jos darbuotojai, taikydami komiteto procedūrą, kuo greičiau pradės toliau 

tobulinti ir atnaujinti tekstą ir tokiomis aplinkybėmis Komisija atidžiai apsvarstys kai kurių 

valstybių narių jau pateiktus pasiūlymus dėl pakeitimų. 

 

 

2. Parlamento pakeitimai 

 

2002 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento nuomonė buvo susijusi su teksto papildymu vienu 

esminiu pakeitimu, susijusiu su „skrydžio laiko apribojimu“.  Komisija nusprendė į savo peržiūrėtą 

iš dalies pakeistą pasiūlymą įtraukti šį pakeitimą, šiek tiek pakeitus jo formuluotę. Taryba taip pat 

galėtų pritarti Europos Parlamento pakeitimui, tačiau nusprendė tekstą šiek tiek patobulinti, kad jis 

geriau atitiktų socialines ir ekonomines šiuolaikinės aviacijos srities realijas ir kad būtų aiški kai 

kurių nuostatų reikšmė.  
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III. Išvados 

 

Taryba mano, kad bendrosios pozicijos tekstas yra tinkamas ir harmoningas. Taryba pažymi, kad 

Europos Parlamento pirmojo svarstymo metu pasiūlytam pakeitimui, šiek tiek jį patobulinus, buvo 

visiškai pritarta.  Todėl Taryba mano, kad bendrosios pozicijos tekstu užtikrinama, jog tikslas, kurio 

siekta Parlamento pakeitimu, pasiektas. 

 

Taryba ragintų Europos Parlamentą sutikti su bendrosios pozicijos tekstu jo netaisant, kad 

reglamentas galėtų greitai įsigalioti.  Todėl Europos Parlamentas visų pirma raginamas atsižvelgti į 

tai, kad netrukus EASA atliks III priedo Q poskyrio (skrydžio laiko apribojimas) ir, jei reikia, 

O poskyrio (keleivių salono įgula) mokslinį ir medicininį įvertinimą.  
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PRANEŠIMO DĖL „A“ PUNKTO PAPILDYMAS 
nuo: Tarybos generalinio sekretoriato  
kam: Nuolatinių atstovų komitetui/TARYBAI 
Komisijos 
pasiūlymo Nr.: 

 
7589/00 AVIATION 13, 6090/02 AVIATION 19 CODEC 163 

Dalykas: Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir 
administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (ES-OPS)  
(pirmasis svarstymas) 
– Priėmimas (TA + P) 
a) bendrosios pozicijos priėmimas 
b) Tarybos motyvų pareiškimo priėmimas 
– Pareiškimas 

 
 

Švedijos pareiškimas dėl iš dalies pakeisto Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių 

reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (ES-OPS) 

 

Švedija pritaria siūlomo reglamento turiniui dėl visų poskyrių, išskyrus Q poskyrį. Švedija mano, 

kad nėra pakankamai aišku, jog skrydžių laiką apribojančių nuostatų taikymas garantuotų tinkamą 

suderintą oro saugumo lygį.  

 

Todėl Švedija nusprendė balsuojant susilaikyti. 

 

________________________ 
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EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA 

Briuselis, 14.3.2006 
KOM(2006) 128 galutinis 

2000/0069 (COD) 

  

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 
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2000/0069 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 

remiantis EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 
 

dėl 
 

Tarybos bendrosios pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies 
keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) 

Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės 
aviacijos srityje (ES-OPS), priėmimo 

Pagrindinė informacija 

Pasiūlymo perdavimo EP ir Tarybai data 
(dokumentas COM(2000)[121] galutinis – [2000]/[0069] 
COD) 

[2000 m. kovo 24 d.] 

Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė pateikta: [2000 m. spalio 19 d.] 

Europos Parlamento pirmosios nuomonės pateikimo data, 
pirmasis svarstymas: 

[2001 m. sausio 18 d.] 

Iš dalies pakeisto pasiūlymo perdavimo EP ir Tarybai data 
(dokumentas COM(2002)[30] galutinis – [2000]/[0069] COD) 

[2002 m. vasario 4 d.] 

Europos Parlamento antrosios nuomonės pateikimo data, 
pirmasis svarstymas 

[2002 m. rugsėjo 3 d.] 

Pataisyto iš dalies pakeisto pasiūlymo perdavimo EP ir 
Tarybai data 
(dokumentas COM(2004)[73] galutinis – [2000]/[0069] COD) 

[2004 m. vasario 12 d.] 

Dalinio politinio susitarimo Taryboje data (kvalifikuota balsų 
dauguma) 

[2004 gruodžio 10 d.] 

Bendrosios pozicijos patvirtinimo data [2006 m. kovo 9 d.] 

1. KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 

1.1. 1989 m. rengiant antrąjį oro susisiekimo liberalizavimo paketą Taryba ir Komisija 
susitarė, kad Bendrijos oro susisiekimo politikoje taip pat turėtų būti numatyta 
suderinti civilinei aviacijai taikomus reglamentuojamuosius teisės aktus, kad būtų 
palaikomas aukštas aviacijos saugos lygis ir užtikrinta sąžininga oro vežėjų 
konkurencija. Tokiomis aplinkybėmis Bendrija priėmė Reglamentą 3922/91 dėl 
techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos 
srityje, kad būtų nustatytos ir nuolat atnaujinamos suderintos orlaivių konstrukcijos, 
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gamybos, eksploatacijos ir priežiūros bei šias užduotis atliekančių darbuotojų ir 
organizacijų taisyklės. 

1.2. 2000 m. kovą Komisija pateikė Tarybai pasiūlymą iš dalies pakeisti tą reglamentą 
įtraukiant eksploatavimo taisykles, skirtas užtikrinti, kad orlaiviai būtų 
eksploatuojami laikantis pakankamų saugos reikalavimų1. Šios oro vežėjams 
taikomos taisyklės buvo parengtos remiantis Jungtinės aviacijos administracijos 
(JAA)2 sudarytomis taisyklėmis. 

1.3. Kadangi šiam pirmajam Reglamento 3922/91 dalinio pakeitimo pasiūlymui Taryba 
nepritarė, 2004 m. vasarį Komisija pateikė iš dalies pakeistą pasiūlymą iš dalies 
keisti Reglamentą 3922/91, visų pirma atsižvelgusi į Tarybos ir Parlamento 
padarytas pastabas dėl pirmojo pasiūlymo. 

1.4. Todėl į naująjį Komisijos pasiūlymą buvo įtraukti minimalieji keleivių salono 
įgulos reikalavimai3 – ši įgula dabar turi būti sertifikuota, kaip jau yra Jungtinėse 
Valstijose ir kaip pageidavo suinteresuoti darbuotojai ir dalis šio sektoriaus įmonių. 
Šie minimalieji reikalavimai turėtų padėti pagerinti aviacijos saugą, kadangi jais būtų 
užtikrinti aukštesni standartai, kurių darbuotojai turės laikytis. Be to, jie turėtų 
padidinti darbuotojų mobilumą visiškai liberalizuotoje oro susisiekimo rinkoje. 

1.5. Į naująjį Komisijos pasiūlymą taip pat buvo įtrauktas skrydžio įgulos skrydžio laiko 
ribojimo (SLR) planas, kurio reikalavo Europos Parlamentas, susirūpinęs dėl tokio 
laiko skirtumų įvairiose šalyse. Ilgą laiką profesionalių pilotų asociacijos ir keli oro 
vežėjai labai kritiškai atsiliepė apie tuos skirtumus, mažinančius saugą ir trukdančius 
įprastinei konkurencijai. 

– Daugeliu atveju ištyrus orlaivių katastrofas buvo nustatyta, kad viena iš 
katastrofos priežasčių buvo įgulos nuovargis. 

– Tam tikrais atvejais nacionalinės skrydžių trukmės taisyklės nėra pakankamai 
griežtos ir sudaro sąlygas oro vežėjams versti darbuotojus dirbti pernelyg ilgą 
darbo laiką – dėl to sumažėja sauga ir nukenčia griežtesnių įstatymų turinčios 
laikytis įmonės. 

Į Komisijos pasiūlymą įtrauktos skrydžio laiko nuostatos buvo pateiktos minimaliųjų 
reikalavimų forma. Valstybės narės gali savo nuožiūra tuos reikalavimus sugriežtinti. Be to, 

                                                 
1 Šios eksploatavimo taisyklės reglamentuoja oro vežėjų sertifikavimą, orlaivių eksploatavimą ir 

priežiūrą ir įgulų mokymą. 
2 Jungtinė aviacijos administracija yra trisdešimt septynių Europos šalių, įskaitant dvidešimt penkias ES 

valstybes nares, nacionalinių aviacijos administracijų asociacija, įsteigta tam, kad nustatytų suderintus 
aviacijos saugos reikalavimus. 

3 Valstybės narės gali papildyti minimaliuosius reikalavimus ir nustatyti griežtesnes sąlygas. Keleivių 
salono įgulai taikomi minimalieji reikalavimai apibrėžia amžiaus, fizinės būklės ir profesinio 
pasirengimo kriterijus. Pavyzdžiui, minimaliuosiuose reikalavimuose gali būti nustatyta minimali 
parengimo programa ar minimalus am˛ius. Tačiau valstybės narės gali nustatyti griežtesnes taisykles 
(reikalauti platesnio parengimo ar padidinti amžiaus ribą). Taip pat minimaliuosiuose reikalavimuose 
gali būti nustatytas mažiausias įgulos poilsio laikotarpis, kurį valstybės narės gali prailginti, bet ne 
sutrumpinti, arba didžiausia skrydžio trukmė. Nacionalinėse taisyklėse negalėtų būti leidžiama ilgesnė 
didžiausia skrydžio trukmė, bet galėtų būti leidžiama trumpesnė didžiausia skrydžio trukmė.  
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minėti reikalavimai yra pakankamai lankstūs, kad galima būtų atsižvelgti į ypatingas 
nacionalines aplinkybes. 

2. PASTABOS APIE BENDRĄJĄ POZICIJĄ 

2.1. Bendrojoje pozicijoje Taryba informuoja, kad visi Parlamento pasiūlyti daliniai 
pakeitimai buvo priimti, atlikus kelis smulkius patobulinimus. Komisija sutinka, kad 
įtraukus tas nedideles pataisas, Tarybos bendrosios pozicijos tekstas užtikrins, kad 
Parlamento dalinių pakeitimų tikslas bus pasiektas. 

2.2. Sutikdama su Tarybos bendrąja pozicija Komisija pritaria Tarybos ketinimui sutikti 
su pagrindiniais Komisijos pasiūlymo principais, bet, galbūt, pakeisti tam tikrų 
nuostatų tekstą aiškumo ir supaprastinimo sumetimais, kad tekstas taptų aiškesnis. 

2.3. Dėl straipsnių turinio:  

– Taryba padarė keletą lankstumo nuostatų pakeitimų 8 straipsnyje, tiksliau – 4 jo 
dalyje, išplėtusi valstybių narių teises priimti ar palikti galioti nuostatas, susijusias 
su labai nedideliu OPS (civilinės aviacijos srities techniniai reikalavimai ir 
administracinė tvarka) skaičiumi, kol Bendrijos lygiu bus nustatytos mokslo 
žiniomis pagrįstos bendrosios taisyklės ir geriausia darbo tvarka. Komisija mano, 
kad tai yra priimtinas kompromisas visų pirma todėl, kad šios srities reikalavimų 
laikymosi užtikrinimo priemonės gali skirtis, tačiau dėl to nebūtinai gali sumažėti 
saugos lygis. Be to, Komisija dabar yra pateikusi naują pasiūlymą4, kuriame, inter 
alia, Europos aviacijos saugos agentūrai (EASA) pavedama sukurti visų šių sričių 
įgyvendinimo taisykles. 

– 8a straipsnyje Taryba siūlo, kad per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo 
reikėtų atlikti mokslinį ir medicininį III priedo Q poskyrio (skrydžio laiko 
ribojimas) ir, jei reikia, O poskyrio (keleivių salono įgula) nuostatų įvertinimą. Be 
to, Tarybos pozicijoje Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) įpareigojama 
atlikti šį darbą, taip pat padėti Komisijai rengti reikalingų Q poskyrio techninių 
nuostatų pakeitimų pasiūlymus Komisija su tuo sutinka be kitų priežasčių dar ir 
todėl, kad tai atitinka panašią jos iniciatyvą (žr. pirmiau) išplėsti Agentūrai 
suteiktus įgaliojimus. 

– Taryba nusprendė, kad, atsižvelgus į laiką, reikalingą prisitaikyti prie naujų 
techninių taisyklių, valstybės narės III priedą turėtų taikyti po 18 mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo (o ne po 6 mėnesių, kaip siūlė Komisija). Komisija gali 
priimti šį kompromisą. 

– Taryba padarė keletą pakeitimų III priede, siekdama visiškai suderinti tekstą su 
JAR-OPS 1 daliniu pakeitimu Nr. 8 ir padaryti jį aiškesnį ir tikslesnį. Komisija su 
tuo taip pat sutinka. 

                                                 
4 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 2002 m. liepos 15 d. Reglamentą (EB) 

Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančio Europos aviacijos saugos 
agentūrą, pasiūlymas (dokumentas COM(2005)[579] galutinis – [2005]/[0228]COD). 
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2.4. Komisija sutinka su Tarybos bendrojoje pozicijoje pareikšta nuomone, kad dėl 
šiuolaikinės aviacijos technologijų pažangos ir besikeičiančių aplinkybių ir 
atsižvelgus į ilgai trunkantį galutinio teksto varianto svarstymą institucijose, tam 
tikros III priedo nuostatos galėtų būti patobulintos jau šiuo metu. Tačiau ilgo darbo 
su šiuo didelės apimties tekstu jau pakanka, kad dabartinis to teksto variantas būtų 
patvirtintas galutiniu. 

2.5. Komisija dar kartą pakartoja, kad jos tarnybos per kuo trumpesnį laiką nuo 
reglamento įsigaliojimo imsis toliau tobulinti ir atnaujinti minėtą tekstą, laikydamosi 
komitologijos procedūros, o pati Komisija nuodugniai apsvarstys tam tikrų valstybių 
narių pateiktus iniciatyvius pakeitimų pasiūlymus. 

Išvados 

Komisija pabrėžia, kad 9.3.2006 patvirtinta bendroji pozicija didžia dalimi atitinka Europos 
Parlamento nuomonę po pirmojo svarstymo. Komisija vertina tą faktą, kad po labai ilgų 
debatų Tarybos parengtame tekste buvo įtvirtintas harmoningas kompromisas. Todėl 
Komisija gali sutikti su bendrąja pozicija. 

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS 

Bendrosios pozicijos patvirtinimo proga Komisija ir Taryba padarė pareiškimą (žr. I priedą). 
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PRIEDAS  

Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl 8a straipsnio 

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir 
įsteigiančio Europos aviacijos saugos agentūrą dalinio pakeitimo, siekiant išplėsti jo taikymo 
sritį, įtraukus į ją skrydžius ir įgulos licencijavimą. Priėmus sprendimą dėl šio pasiūlymo, 
EASA galės užsiimti 8a straipsnyje minėtu vertinimu. Taryba įsipareigoja šį pasiūlymą 
išnagrinėti pirmumo tvarka. 
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