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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1384/2010, adresată de Dieter Schlemann, de cetățenie germană, în 
numele societății „LTB Schlemann GmbH”, privind lipsa de acțiune din partea 
Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA) în ceea ce privește încălcarea 
Regulamentului (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei de stabilire a normelor de punere 
în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a 
produselor, reperelor și dispozitivelor, precum și certificarea întreprinderilor de 
proiectare și producție

1. Rezumatul petiției

Petiționarul constată că, în conformitate cu normele actuale, doar titularii ordinului ETSO 
(European Technical Standard Order) au dreptul de a efectua reparații și modificări la 
articolele ETSO [a se vedea Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei de stabilire a 
normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a 
aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor, precum și certificarea întreprinderilor 
de proiectare și producție]. Prin urmare, petiționarul este preocupat de faptul că anumite 
întreprinderi, care produc centuri de siguranță și care nu respectă dispozițiile regulamentului, 
efectuează, cu acordul tacit al Agenției Europene de Siguranță a Aviației, reparații asupra 
unor articole ETSO (centuri de siguranță și hamuri de siguranță) care aparțin unor aeronave 
înmatriculate în Europa. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să intervină 
pentru a garanta respectarea legislației UE în domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012
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Dreptul de a efectua activități de întreținere a unui articol ETSO (European Technical 
Standard Order – standardele tehnice europene) specific nu este limitat la titularul autorizației 
ETSO privind articolul respectiv. Orice persoană fizică sau juridică poate desfășura activități 
de întreținere a articolelor ETSO atâta vreme cât această persoană respectă Regulamentul 
(CE) nr. 216/2008 și normele sale de punere în aplicare.

Una dintre cerințele care trebuie respectate pentru ca o întreprindere terță cu atribuții de 
întreținere să desfășoare activități de întreținere a unui articol ETSO este ca aceasta să dețină 
și să folosească datele actuale de întreținere. Aceste date pot fi obținute, de exemplu, printr-un 
acord contractual cu titularul unei autorizații ETSO. O altă posibilitate este de a introduce o 
schimbare sau o reparație în conformitate cu partea 21 din Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 
al Comisiei. O întreprindere terță poate, așadar, să conceapă propriile schimbări sau reparații 
și, ulterior, să intre în proprietatea datelor de întreținere aprobate. În domeniul centurilor de 
siguranță, opțiunile menționate mai sus au fost explicate în Buletinul de informații privind 
siguranța (BIS) nr. 2010-15R1 al Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA), precum 
și pe parcursul reuniunii dintre petiționar și AESA.

În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, statele membre, Comisia 
Europeană și AESA cooperează pentru a asigura respectarea regulamentelor sus-menționate. 
În scopul evaluării acestei respectări, AESA efectuează inspecții în cadrul autorităților 
naționale competente în domeniul aviației civile, în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 736/2006 al Comisiei.

AESA a fost informată, la începutul anului 2009, printr-un raport al autorității competente în 
domeniul aviației civile din Germania (LBA), că unele întreprinderi cu atribuții de întreținere 
din Germania reparau centurile de siguranță fără a se afla în posesia datelor de întreținere 
aplicabile. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 736/2006 al Comisiei, AESA a realizat o 
inspecție ad-hoc în Germania, care a condus la concluzia că și alte întreprinderi cu atribuții de 
întreținere din Germania desfășurau activități de întreținere a centurilor de siguranță fără a 
deține datele de întreținere solicitate. În total, în Germania au fost identificate cinci 
întreprinderi care nu respectau Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și normele sale de punere în 
aplicare. În timpul misiunii de monitorizare efectuate în aprilie 2011, AESA a concluzionat că 
LBA a luat măsurile adecvate împotriva acestor cinci întreprinderi, dat fiind că LBA a 
suspendat autorizațiile întreprinderilor cu atribuții de întreținere în ceea ce privește 
întreținerea scaunelor și a centurilor de siguranță. Cu toate acestea, trei dintre cele cinci 
întreprinderi au introdus un recurs împotriva deciziei LBA la instanța administrativă națională 
competentă. Acest recurs a suspendat efectul deciziei adoptate de LBA până la decizia finală 
pe fond adoptată de o instanță germană.

În vederea avertizării și informării comunității aviatice cu privire la problemele de siguranță 
legate de centurile de siguranță, AESA a luat decizia de a publica BIS 2010-15R11 la 
29 septembrie 2010. În paralel, Direcția Standardizare din cadrul AESA a trimis o scrisoare 
tuturor autorităților competente în domeniul aviației civile din statele membre, solicitându-le 
să ia măsuri în cazul în care și alte întreprinderi cu atribuții de întreținere efectuează activități 
de întreținere a centurilor de siguranță fără a deține datele de întreținere aplicabile. Ulterior, 
AESA a primit confirmări că tuturor întreprinderilor vizate, situate în alte țări, le-a fost 
                                               
1 Buletin de informații privind siguranța.
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limitată sau suspendată autorizația în legătură cu prinderea centurilor de siguranță. Acest 
aspect a fost, de asemenea, verificat cu ocazia fiecărei inspecții de standardizare derulate, de 
atunci, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 736/2006. Totuși, trebuie notat faptul că 
autoritățile competente din statele membre sunt responsabile cu asigurarea respectării 
continue a normelor de către întreprinderile aflate sub supravegherea lor.

Orice întreprindere terță poate avea acces la activitățile de întreținere, reparare sau schimbare 
a centurilor de siguranță atât timp cât respectă Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și normele 
acestuia de punere în aplicare.

În temeiul regulamentului menționat, statele membre, Comisia Europeană și AESA au 
cooperat și continuă să coopereze pentru a asigura respectarea legislației actuale referitoare la 
activitățile de întreținere a centurilor de siguranță.

Autoritățile competente în domeniul aviației civile din statele membre au luat măsurile 
adecvate împotriva tuturor întreprinderilor cu atribuții de întreținere care efectuează activități 
de întreținere a centurilor de siguranță și care nu respectă legislația actuală.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV), primit la 18 decembrie 2012

Decizia Agenției Europene de Siguranță a Aviației de a emite Buletinul de informații privind 
serviciile nr. 2010-15R1 la 29 septembrie 2010 a fost adoptată cu scopul de a avertiza 
comunitatea aviatică cu privire la faptul că anumite întreprinderi cu atribuții de întreținere 
autorizate în conformitate cu partea 145 din Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 nu au 
desfășurat activități de întreținere a centurilor de siguranță în conformitate cu datele de 
întreținere aplicabile.
Cu scopul de a garanta că întreprinderile cu atribuții de întreținere respectă Regulamentul 
(CE) nr. 216/2008 și normele sale de punere în aplicare, toate statele membre cooperează, 
desfășoară anchete și, dacă este necesar, adoptă măsuri corespunzătoare pentru a preveni 
continuarea oricărei încălcări.
Autoritățile competente ale statelor membre sunt responsabile de asigurarea conformității 
permanente a întreprinderilor aflate sub supravegherea lor cu regulamentele menționate 
anterior și, prin urmare, joacă un rol-cheie în ceea ce privește declanșarea acțiunilor specifice.
Prin urmare, Comisia îl invită pe petiționar să contacteze autoritățile germane competente1 cu 
scopul de a găsi o soluție pentru demonstrarea conformității întreprinderii sale cu atribuții de 
întreținere cu regulamentele europene în domeniu.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV II), primit la 28 august 2013

În urma scrisorilor petiționarului din data de 27 decembrie 2012 și din data de 
2 ianuarie 2013, Comisia ar dori să formuleze următoarele observații suplimentare.

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2042/2003, o întreprindere care desfășoară 
activități de întreținere a centurilor de siguranță și a sistemelor de fixare a trunchiului deține și 

                                               
1 Luftfahrt-Bundesamt (LBA) - Hermann-Blenk-Straße 26 / D- 38108 Braunschweig.
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folosește instrucțiunile aplicabile pentru menținerea navigabilității emise de titularul unei 
aprobări de proiect.

În urma unei anchete privind unele întreprinderi cu atribuții de întreținere, s-a adus la 
cunoștința Agenției Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) că centurile de siguranță și 
sistemele de fixare a trunchiului fabricate de titularii unei aprobări de proiect fuseseră 
întreținute sau reparate de întreprinderi cu atribuții de întreținere fără a deține datele de 
întreținere aprobate. Mai precis, sistemele de fixare vizate fuseseră refăcute utilizând 
materiale de prindere cu proprietăți mecanice semnificativ diferite față de materialele utilizate 
pentru fabricarea sistemelor de fixare originale (de exemplu, nailon în loc de poliester).

Testele efectuate de AESA au demonstrat că, în cazul în care nu sunt întreținute în 
conformitate cu instrucțiunile aplicabile pentru menținerea navigabilității, centurile de 
siguranță și sistemele de fixare a trunchiului ar putea să nu mai îndeplinească funcția 
prevăzută de a proteja fiecare ocupant în cazul unei situații de aterizare de urgență. Din acest 
motiv, AESA a fost obligată să emită Directiva nr. 2013-0020 privind navigabilitatea la 
31 ianuarie 2013 pentru a impune ca, pe parcursul inspecției centurilor de siguranță și a 
sistemelor de fixare a trunchiului instalate în aeronave, să se verifice dacă acestea au fost 
întreținute sau reparate de titularul unei aprobări de proiect sau de o întreprindere cu atribuții 
de reparare și de întreținere autorizată de titularul unei aprobări de proiect.

Obiectivul principal al Regulamentului Uniunii Europene (UE) privind normele comune în 
domeniul aviației civile este a asigura siguranța aviației, însă ia în considerare și obiectivul de 
asigurare a unor condiții de concurență echitabile în întreaga UE. Atât timp cât respectă 
normele de siguranță aplicabile, nimic nu împiedică petiționarul să participe pe piață. 
Normele de siguranță se aplică tuturor actorilor de pe piață în mod nediscriminatoriu. Cu alte 
cuvinte, nu există și nu poate exista un conflict între normele de siguranță și normele în 
materie de concurență. Conformitatea cu normele de siguranță este o cerință pentru a concura 
în cadrul pieței.

Concluzii
Toate activitățile de întreținere, inclusiv modificările și reparațiile, trebuie efectuate urmând 
instrucțiunile aplicabile pentru menținerea navigabilității emise de titularului unei aprobări de 
proiect. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012, aceste instrucțiuni sun puse la 
dispoziție la cerere oricărei întreprinderi care este obligată să respecte oricare dintre condițiile 
prevăzute în acestea. Orice întreprindere cu atribuții de întreținere are, prin urmare, acces pe 
piață, atât timp cât respectă normele de siguranță.

Directiva nr. 2013-0020 privind navigabilitatea, contestată de petiționar, a fost emisă de 
AESA pentru a dispune executarea de acțiuni asupra aeronavelor pentru a restabili un nivel 
acceptabil de siguranță, deoarece dovezile colectate de agenție au arătat că, în caz contrar, 
nivelul de siguranță poate fi compromis.


