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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.08.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1384/2010, внесена от Дитер Шлеман, с германско 
гражданство, от името на предприятието „LTB Schlemann GmbH“, 
относно бездействието на Европейската агенция за авиационна 
безопасност (ЕААБ) във връзка с нарушения на Регламент (ЕО) № 
1702/2003 на Комисията за определяне на правила за прилагане на 
сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на 
въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и 
оборудване, както и за сертифициране на проектантски и 
производствени организации 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията заявява, че съгласно действащите правила само притежатели 
на разрешение на Европейски технически стандарти (ETSO) имат право да извършват 
ремонти и изменения на изделия, произведени съгласно ETSO (вж. Регламент (ЕО) № 
1702/2003 на Комисията за определяне на правила за прилагане на сертифициране за 
летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и 
свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на 
проектантски и производствени организации). По тази причина вносителят се оплаква, 
че определени посочени предприятия, които произвеждат предпазни колани и не 
отговарят на изискванията на регламента, с мълчаливото съгласие на ЕААБ извършват 
ремонти на изделия по ETSO (предпазни колани), които принадлежат на 
въздухоплавателно средство, регистрирано в Европа. Затова той призовава 
Европейския парламент да предприеме действия, за да гарантира прилагането на 
законодателството на ЕС в тази област.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
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сведения съгласно член 202, параграф 6 от Правилника за дейността.

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Правото да се извършват дейности по поддръжка на дадено изделие, произведено 
съгласно Европейските технически стандарти (ETSO), не е ограничено до притежателя 
на разрешително по ETSO във връзка с това изделие.  Всяко физическо или юридическо 
лице може да извършва дейности по поддръжка на изделия по ETSO, стига това лице да 
спазва Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

Едно от изискванията за извършване на поддръжка на изделие по ETSO от предприятие 
по поддръжка, която се явява трета страна, е притежаване и използване на актуалните 
данни за техническо обслужване.  Тези данни могат да бъдат получени например чрез 
договорно споразумение с притежателя на разрешителното по ETSO.  Друг вариант е 
извършване на изменение или поправка в съответствие с част 21 от Регламент на 
Комисията (ЕО) № 1702/2003.  Следователно дадено предприятие, което се явява трета 
страна, може да проектира собствени изменения или поправки, след което да стане 
притежател на одобрените данни за техническо обслужване.  В областта на предпазните 
колани гореспоменатите варианти бяха обяснени в Информационния бюлетин по
безопасност (SIB) 2010-15R1 на Европейската агенция за авиационна безопасност 
(ЕААБ), както и по време на среща между вносителя на петицията и ЕААБ.

Съгласно член 10 от Регламент (EО) №216/2008, държавите членки, Европейската 
комисия и ЕААБ си сътрудничат с оглед гарантиране на спазването на гореспоменатите 
разпоредби.  За да направи оценка на спазването, ЕААБ извършва проверки на 
националните компетентни органи на гражданското въздухоплаване съгласно 
Регламент на Комисията (EО) № 736/2006.

В началото на 2009 г. ЕААБ е информирана чрез доклад от компетентния орган по 
гражданско въздухоплаване в Германия (LBA), че някои германски предприятия по 
поддръжка ремонтират предпазни колани, без да притежават съответните данни за 
техническо обслужване.  Съгласно Регламент на Комисията (EО) №736/2006, ЕААБ 
извърши специална проверка в Германия, която стигна до заключението, че и други 
германски предприятия по поддръжка извършват ремонтни дейности на предпазни 
колани без наличие на необходимите данни за техническо обслужване.  Бяха открити 
общо 5 предприятия в Германия, които не спазват Регламент (EО) № 216/2008 и 
неговите правила за прилагане.  По време на последващата мисия, проведена през 
април 2011 г. ЕААБ заключи, че LBA е взел необходимите мерки спрямо тези пет 
предприятия, като LBA временно прекрати сертификатите за одобрение на 
предприятията за техническо обслужване по отношение поддръжката на седалки и 
предпазни колани.  Въпреки това, три от петте предприятия обжалваха решението на 
LBA пред компетентния национален административен съд.  Тази жалба спира 
действието на решението на LBA, докато се вземе окончателно решение по същество от 
германски съд.

С оглед сигнализиране и информиране на авиационната общност относно опасенията за 
сигурността, свързани с предпазните колани, ЕААБ взе решение да издаде 
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информационен бюлетин за безопасност 2010-15R11 от 29 септември 2010 г.  
Успоредно с това, Дирекцията по стандартизация на ЕААБ изпрати писмо да всички 
компетентни органи на гражданското въздухоплаване в държавите членки, в което 
отправя молба да предприемат действия в случай, че други предприятия по поддръжка 
извършват ремонтни дейности на предпазни колани, без да притежават необходимите 
данни за техническо обслужване.  След това ЕААБ получи потвърждение, че 
разрешението за поправка на предпазни колани на всички засегнати предприятия на 
територията на други страни е било ограничено или прекратено.  Това беше проверено 
и по време на всички инспекции по стандартизация, провеждани оттогава в 
съответствие с Регламент (EО) № 736/2006.  Трябва да се отбележи обаче, че 
компетентните органи на държавите членки отговарят за това да гарантират, че 
спазването на правилата от страна на предприятията под техен надзор ще продължи.

Всяко предприятие, което се явява трета страна, може да има достъп до дейността по 
поддръжка, ремонт или промяна на предпазни колани, стига да спазва Регламент (ЕО) 
№ 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

В съответствие с гореспоменатия регламент, държавите членки, Европейската комисия 
и ЕААБ си сътрудничат с оглед гарантиране спазването на настоящето законодателство 
във връзка с поддръжката на предпазни колани.

Взети са необходимите мерки от страна на компетентните органи на гражданското 
въздухоплаване в държавите членки спрямо всички предприятия по поддръжка, които 
извършват дейности по поддръжка на предпазни колани и не спазват текущото 
законодателство.

4. Допълнителен отговор на Комисията (REV), получен на 18 декември 2012 г.

Решението на ЕААБ за издаването на информационния бюлетин по безопасност 2010-
15R1 от 29 септември 2010 г .  беше взето с цел авиационната общност да бъде 
предупредена, че някои одобрени съгласно част 145 от Регламент (ЕО) № 2042/2003 
предприятия за поддръжка не извършват дейностите по поддръжка на предпазните 
колани въз основа на съответните данни за техническо обслужване.
С цел да се гарантира, че предприятията за поддръжка спазват Регламент (ЕО) № 
216/2008 и правилата за неговото прилагане, всички държави членки си сътрудничат, 
извършват разследвания и, когато е необходимо, вземат подходящи мерки за спиране 
на нарушението.
Компетентните органи на държавите членки носят отговорност за гарантиране на 
постоянното спазване от страна на предприятията за поддръжка под техен надзор на 
гореспоменатите регламенти и във връзка с това играят основна роля за започването на 
конкретни действия.
В резултат Комисията приканва вносителя на петицията да се свърже със съответните 
немски органи2 с оглед на намиране на решение за доказване на спазването на 
необходимите европейски регламенти от страна на неговата фирма за поддръжка.

                                               
1 Информационен бюлетин за безопасност
2 Luftfahrt-Bundesamt (LBA) - Hermann-Blenk-Straße 26 / D- 38108 Braunschweig.
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5. Допълнителен отговор на Комисията (REV ІІ), получен на 28 август 2013 г.

Вследствие на писмата от вносителя на петицията от 27 декември 2012 г. и 2 януари 
2013 г., Комисията би желала да представи следните допълнителни наблюдения.

Съгласно Регламент (ЕО) № 2042/2003 организация, която се занимава с поддръжка на 
предпазни колани и диагонални презраменни колани, разполага с приложимите 
инструкции за поддържане на летателна годност, издадени от притежателя на 
одобрение на проект, и ги използва.

В резултат на проверка на някои организации по поддръжка, Европейската агенция за 
авиационна безопасност (ЕААБ) установи, че предпазни колани и диагонални 
презраменни колани, произведени от притежатели на одобрение на проект, са били 
поддържани или поправяни без да са били на разположение одобрени данни за 
поддръжка. По-конкретно, въпросните колани са били ремонтирани с употреба на 
влакнести материали с механични качества, които значително се различават от 
материалите, използвани за производството на оригиналните колани (например 
полиамид вместо полиестер).

Тестовете, извършени от ЕААБ, показаха, че предпазните колани и диагоналните 
презраменни колани, когато не са били поддържани в съответствие с инструкциите за 
поддържане на летателна годност, биха могли да не изпълнят предвидената си функция 
да предпазят пътниците в случай на аварийно кацане.   Поради тази причина ЕААБ 
беше принудена да издаде директива за летателна годност № 2013-0020 от 31 януари 
2013 г .  с оглед изискване на инспекция на предпазните колани и диагоналните 
презраменни колани, инсталирани в самолетите, с цел проверка дали са били 
поддържани или ремонтирани от притежателя на одобрение на проект или от 
организация по поддръжка, оторизирана от притежателя на одобрение на проект.

Основната цел на Регламента на ЕС относно общите правила в областта на 
гражданското въздухоплаване е да се осигури авиационна безопасност, но той също 
така взема под внимание целта за постигане на равнопоставени условия в целия ЕС. 
Нищо не пречи на вносителя на петицията да участва на пазара, доколкото той отговаря 
на приложимите правила за безопасност.  Правилата за безопасност се прилагат спрямо 
всички участници на пазара без дискриминация.  С други думи нито има, нито може да 
има противоречие между правилата за безопасност и правилата за конкуренция. 
Спазването на правилата за безопасност е условие за конкуренция на пазара.

Заключение
Всички дейности по поддръжката, включително модификации и поправки, трябва да се 
извършват съгласно приложимите инструкции за поддържане на летателна годност, 
издадени от притежателя на одобрение на проект. В съответствие с Регламент (ЕС) № 
748/2012 тези инструкции се предоставят при поискване на всяка организация, от която 
се изисква да спазва техните условия. Във връзка с това всяка организация има достъп 
до пазара, при условие че спазва изискванията за безопасност.
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Директивата за летателна годност № 2013-0020, която вносителят поставя под 
съмнение, е била издадена от ЕААБ с цел разпореждане на действия, които да бъдат 
извършени в самолетите за възстановяване на приемливото равнище на безопасност, 
тъй като данните, с които разполага Агенцията, показват, че в противен случай 
равнището на безопасност би могло да бъде застрашено. 


