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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1384/2010, którą złożył Dieter Schlemann (Niemcy) w imieniu firmy 
LTB Schlemann GmbH, w związku z niepodjęciem przez Europejską 
Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) działań w sprawie naruszenia 
przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1702/2003 ustanawiającego 
zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z 
nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony 
środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko posiadacze 
certyfikatu Europejskiej Normy Technicznej (ETSO) są uprawnieni do prowadzenia napraw i 
modyfikacji artykułów ETSO (zob. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 
ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi 
wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla 
certyfikacji organizacji projektujących i produkujących). W związku z tym sprzeciwia się on 
sytuacji, w której pewne firmy produkujące pasy bezpieczeństwa i niespełniające wymagań 
rozporządzenia przy milczącej zgodzie EASA przeprowadzają naprawy artykułów ETSO 
(pasów i szelek bezpieczeństwa) w zarejestrowanych w Europie samolotach. Dlatego 
składający petycję wzywa Parlament Europejski do zapewnienia egzekwowania przepisów 
prawa UE w tej dziedzinie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.
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Prawo do wykonywania czynności obsługi technicznej w zakresie konkretnego artykułu 
Europejskiej Normy Technicznej (ETSO) nie ogranicza się do posiadaczy autoryzacji ETSO 
w odniesieniu do tego artykułu. Każda osoba fizyczna lub prawna może przeprowadzać 
czynności obsługi technicznej w zakresie artykułów ETSO, o ile stosuje się do rozporządzenia 
(WE) nr 216/2008 i jego przepisów wykonawczych.

Jednym z wymogów, które musi spełnić organizacja trzecia uprawniona do obsługi 
technicznej artykułu ETSO, jest posiadanie aktualnych danych koniecznych do prowadzenia 
takiej obsługi i korzystanie z nich. Takie dane można na przykład uzyskać na mocy 
porozumienia umownego z posiadaczem autoryzacji ETSO. Drugą możliwością jest 
przeprowadzenie zmiany lub naprawy zgodnie z częścią 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1702/2003. Organizacja trzecia może w ten sposób zgłosić projekt swoich własnych zmian 
lub napraw i stać się posiadaczem zatwierdzonych danych koniecznych do przeprowadzenia 
obsługi technicznej. W dziedzinie pasów bezpieczeństwa możliwości te wyjaśniono w 
Biuletynie informacyjnym dotyczącym bezpieczeństwa (SIB) 2010-15R1 Europejskiej 
Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), jak również podczas spotkania składającego 
petycję z agencją EASA.

Na mocy art. 10 rozporządzenia (WE) nr 216/2008 państwa członkowskie, Komisja 
Europejska i EASA współpracują w celu zapewnienia spełniania wymogów zawartych w 
wymienionych rozporządzeniach. W celu oceny tej zgodności EASA przeprowadza kontrole 
właściwych władz krajowych ds. lotnictwa cywilnego zgodnie z rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 736/2006.

Na początku 2009 r. agencję EASA poinformowano w sprawozdaniu od właściwych władz 
krajowych ds. lotnictwa cywilnego w Niemczech (LBA), że niektóre niemieckie organizacje 
obsługowe naprawiają pasy bezpieczeństwa nie posiadając wymaganych danych koniecznych 
do przeprowadzenia obsługi technicznej. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
736/2006 EASA przeprowadziła doraźną kontrolę w Niemczech, która doprowadziła do 
wydania oceny stwierdzającej, że inne niemieckie organizacje obsługowe przeprowadzały 
czynności obsługi technicznej pasów bezpieczeństwa bez wymaganych danych koniecznych 
do przeprowadzenia takiej obsługi. Stwierdzono, że ogółem 5 organizacji w Niemczech nie 
stosowało się do rozporządzenia (WE) nr 216/2008 i jego przepisów wykonawczych. W 
kwietniu 2011 r. podczas kolejnej misji obserwacyjnej EASA stwierdziła, że LBA podjęła 
odpowiednie działania przeciwko pięciu organizacjom – LBA zawiesiła bowiem zezwolenia 
dla organizacji obsługowych w zakresie naprawy siedzeń i pasów bezpieczeństwa. Jednak 
trzy z pięciu tych organizacji odwołało się od decyzji LBA do właściwego krajowego sądu 
administracyjnego. Odwołanie to zawiesiło obowiązywanie decyzji podjętej przez LBA do 
czasu podjęcia ostatecznej decyzji w tej materii przez sąd niemiecki.

W celu ostrzeżenia i poinformowania środowiska lotniczego o obawach w zakresie 
bezpieczeństwa w odniesieniu do pasów bezpieczeństwa EASA podjęła decyzję o wydaniu 
Biuletynu informacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa (SIB) 2010-15R11 dnia 29 września 
2010 r. Jednocześnie Dyrekcja ds. Standaryzacji agencji EASA skierowała pismo do 
wszystkich właściwych władz ds. lotnictwa cywilnego w państwach członkowskich z prośbą 
o podjęcie działań na wypadek, gdyby inne organizacje obsługowe przeprowadzały czynności 
                                               
1 Biuletyn informacyjny dotyczący bezpieczeństwa.
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obsługi technicznej w zakresie pasów bezpieczeństwa nie posiadając wymaganych danych 
koniecznych do przeprowadzenia obsługi technicznej. EASA otrzymała potwierdzenie, że w 
stosunku do wszystkich działających niezgodnie z przepisami organizacji w innych 
państwach członkowskich ograniczono lub zawieszono zezwolenia w zakresie wymiany taśm 
w pasach bezpieczeństwa. Kwestia ta podlegała również kontroli podczas wszystkich 
inspekcji standaryzacyjnych przeprowadzonych od tamtego czasu zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 736/2006. Należy jednak odnotować, że właściwe władze w państwach 
członkowskich są odpowiedzialne za zapewnienie stałej zgodności z zasadami dotyczącymi 
organizacji podlegających ich nadzorowi.

Każda organizacja trzecia może mieć dostęp do prowadzenia działalności obsługowej, 
naprawy lub zmiany pasów bezpieczeństwa, o ile stosuje się do przepisów rozporządzenia 
(WE) nr 216/2008 i jego przepisów wykonawczych.

Zgodnie z tym rozporządzeniem państwa członkowskie, Komisja Europejska i EASA 
współpracują i nadal będą współpracować w celu zapewnienia, by wymagania zawarte w 
obowiązujących obecnie przepisach w zakresie czynności obsługi technicznej pasów 
bezpieczeństwa były spełniane.

Właściwe władze ds. lotnictwa cywilnego w państwach członkowskich przedsięwzięły 
odpowiednie środki wobec wszystkich organizacji obsługowych przeprowadzających 
czynności obsługi technicznej pasów bezpieczeństwa i niestosujących się do obecnie 
obowiązujących przepisów.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV I) otrzymana dnia 18 grudnia 2012 r.

EASA podjęła decyzję o wydaniu Biuletynu informacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa 
2010-15R1 w dniu 29 września 2010 r. z myślą o ostrzeżeniu środowiska lotniczego, że 
niektóre organizacje obsługowe zatwierdzone na mocy przepisów części 145 rozporządzenia 
(WE) nr 2042/2003 nie przeprowadzają czynności obsługi technicznej pasów bezpieczeństwa 
na podstawie wymaganych danych koniecznych do przeprowadzenia takiej obsługi.
Aby zagwarantować przestrzeganie przez organizacje obsługowe rozporządzenia (WE) nr 
216/2008 i przepisów wykonawczych do niego wszystkie państwa członkowskie 
współpracują, prowadzą dochodzenia oraz w stosownych przypadkach podejmują 
odpowiednie środki, aby zapobiegać dalszym naruszeniom.
Właściwe organy państw członkowskich są odpowiedzialne za zapewnienie stałego 
przestrzegania przez organizacje podlegające ich nadzorowi wyżej wymienionych 
rozporządzeń, a zatem odgrywają kluczową rolę jeżeli chodzi o inicjowanie konkretnych 
działań.
W związku z tym Komisja zachęca autora petycji do skontaktowania się z odnośnymi 
władzami niemieckimi1 w celu znalezienia rozwiązania w zakresie udowodnienia 
przestrzegania przez ich organizację obsługową wymaganych rozporządzeń europejskich.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV II) otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

                                               
1 Luftfahrt-Bundesamt (LBA) - Hermann-Blenk-Straße 26 / D- 38108 Braunschweig.
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Po otrzymaniu pism autora petycji z dni 27 grudnia 2012 r. i 2 stycznia 2013 r. Komisja 
pragnie przedstawić następujące uwagi dodatkowe.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2042/2003 organizacja prowadząca działalność 
obsługową w zakresie pasów bezpieczeństwa oraz systemów stabilizacji tułowia jest w 
posiadaniu odnośnych instrukcji zapewniających stałą zdatność do lotu wydanych przez 
posiadacza zatwierdzenia projektu i wykorzystuje je.

W wyniku badania szeregu organizacji obsługowych Europejska Agencja Bezpieczeństwa 
Lotniczego (EASA) skonstatowała, że pasy bezpieczeństwa oraz systemy stabilizacji tułowia 
wytwarzane przez niektórych posiadaczy zatwierdzenia projektu były obsługiwane lub 
naprawiane przez organizacje obsługowe nieposiadające zatwierdzonych danych koniecznych 
do przeprowadzenia obsługi technicznej. Konkretnie odnośne systemy stabilizacji były 
naprawiane przy użyciu pasów, których właściwości mechaniczne znacznie różniły się pod 
względem zastosowanych materiałów od tych wykorzystywanych do produkcji oryginalnych 
systemów pasów bezpieczeństwa (np. nylon zamiast poliestru).

Testy przeprowadzone przez EASA dowiodły, że pasy bezpieczeństwa oraz systemy 
stabilizacji tułowia, które nie są konserwowane lub naprawiane w oparciu o odnośne 
instrukcje gwarantujące stałą zdatność do lotu, mogą zawodzić w wypełnianiu zamierzonej 
funkcji ochrony każdego pasażera w warunkach lądowania awaryjnego. Dlatego też w dniu 
31 stycznia 2013 r. EASA zmuszona była wydać dyrektywę w sprawie zdatności do lotu nr 
2013-0020, aby wprowadzić wymóg kontroli pasów bezpieczeństwa oraz systemów 
stabilizacji tułowia instalowanych w samolotach w celu sprawdzenia, czy są one 
konserwowane lub naprawiane przez posiadacza zatwierdzenia projektu lub przez organizację 
obsługową uprawnioną do prowadzenia konserwacji przez posiadacza zatwierdzenia projektu.

Głównym celem unijnego rozporządzenia w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa 
cywilnego jest zapewnienie bezpieczeństwa lotniczego, w rozporządzeniu tym bierze się 
jednak również pod uwagę cel osiągnięcia jednakowych warunków prowadzenia działalności 
w całej Unii. Nic nie powstrzymuje autora petycji od uczestnictwa w rynku, jeżeli tylko 
stosuje się on do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Zasady te obowiązują wszystkich 
uczestników rynku w sposób niedyskryminujący. Innymi słowy nie ma i nie może być 
sprzeczności pomiędzy zasadami bezpieczeństwa i konkurencji. Przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa to warunek konkurencji na rynku.

Wniosek
Wszystkie działania konserwacyjne obejmujące zmiany i naprawy muszą odbywać się 
zgodnie z odnośnymi instrukcjami w zakresie zapewnienia stałej zdolności do lotu wydanymi 
przez posiadacza zatwierdzenia projektu. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 748/2012 
instrukcje te są udostępniane na życzenie każdej organizacji zobowiązanej do przestrzegania 
któregokolwiek z warunków tego rozporządzenia. Każda organizacja obsługowa ma zatem 
dostęp do rynku pod warunkiem, że przestrzega zasad bezpieczeństwa.

EASA wydała kwestionowaną przez składającego petycję dyrektywę w sprawie zdatności do 
lotu nr 2013-0020 w celu wprowadzenia działań gwarantujących przywrócenie 
dopuszczalnego poziomu bezpieczeństwa samolotu, jako że dowody uzyskane przez agencję 
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wskazują, że w przeciwnym wypadku bezpieczeństwo może zostać zagrożone.


