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Peticijų komitetas

17.2.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1384/2010 dėl to, kad Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) 
nesiėmė priemonių dėl Komisijos reglamento (EB) Nr. 1702/2003, 
nustatančio orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, 
dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų 
išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą 
įgyvendinančias taisykles, pažeidimo, kurią pateikė Vokietijos pilietis Dieter 
Schlemann įmonės „LTB Schlemann GmbH“ vardu 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad pagal šiuo metu galiojančias taisykles tik Europos techninio 
standarto specifikacijos (ETSO) turėtojai turi teisę remontuoti ir modifikuoti ETSO gaminius 
(žr. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1702/2003, nustatantį orlaivio tinkamumo skraidyti ir 
orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu 
pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą 
įgyvendinančias taisykles). Tad peticijos pateikėjas skundžiasi, kad tam tikros nurodytos 
įmonės, gaminančios saugos diržus ir nesilaikančios šio reglamento reikalavimų, atlieka 
Europoje registruotų orlaivių ETSO gaminių (saugos diržų ir saugos diržų komplektų) 
remontą, o EASA tyliai tam pritaria. Todėl peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamentą 
imtis priemonių, kad būtų užtikrintas šios srities ES teisės aktų įgyvendinimas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Teisė atlikti konkretaus Europos techninio standarto specifikacijos (ETSO) gaminio 
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techninės priežiūros veiklą suteikiama ne tik ETSO leidimo, susijusio su šiuo gaminiu, 
turėtojui. Kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo gali atlikti ETSO gaminių techninės 
priežiūros veiklą, jeigu šis asmuo laikosi Reglamento (EB) Nr. 216/2008 ir jo įgyvendinimo 
taisyklių.

Vienas iš trečiosios šalies techninės priežiūros organizacijai taikomų reikalavimų, kad ji 
galėtų atlikti ETSO gaminio techninę priežiūrą, – turėti ir naudoti galiojančius techninės 
priežiūros duomenis. Šiuos duomenis galima gauti, pavyzdžiui, sudarius sutartį su ETSO 
leidimo turėtoju. Antroji galimybė – numatyti pakeitimus ar remontą remiantis Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 1702/2003 21 dalimi. Todėl trečiosios šalies organizacija gali 
suprojektuoti savo pakeitimus ar remonto darbus ir tuomet tapti patvirtintų techninės 
priežiūros duomenų savininke. Saugos diržų atžvilgiu minėtos galimybės buvo paaiškintos 
Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) informaciniame pranešime apie saugą Nr. 2010-
15R1, taip pat per peticijos pateikėjo ir EASA susitikimą.

Remdamosi Reglamento (EB) Nr. 216/2008 10 straipsniu, valstybės narės, Europos Komisija 
ir EASA bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi pirmiau nurodytų 
taisyklių. Kad įvertintų šių taisyklių laikymąsi, EASA, vadovaudamasi Komisijos 
reglamentu (EB) Nr. 736/2006, atlieka nacionalinių kompetentingų civilinės aviacijos 
institucijų patikrinimus.

2009 m. pradžioje EASA iš Vokietijos kompetentingos civilinės aviacijos institucijos gavo 
pranešimą, kuriame jai buvo pranešta, kad keletas Vokietijos techninės priežiūros 
organizacijų saugus diržus taisė neturėdamos galiojančių techninės priežiūros duomenų. 
Vadovaudamasi Komisijos reglamentu (EB) Nr. 736/2006, EASA atliko ad hoc patikrinimą 
Vokietijoje, po kurio buvo nustatyta, kad kitos Vokietijos techninės priežiūros organizacijos 
saugos diržų techninės priežiūros veiklą vykdė neturėdamos reikiamų techninės priežiūros 
duomenų. Nustatyta, kad iš viso penkios organizacijos Vokietijoje nesilaiko Reglamento (EB) 
Nr. 216/2008 ir jo įgyvendinimo taisyklių. Per tolesnį tyrimą, kuris buvo vykdomas 2011 m. 
balandžio mėn., EASA nustatė, kad šioms penkioms organizacijoms Vokietijos 
kompetentinga civilinės aviacijos institucija taikė tinkamas priemones, nes ji sustabdė 
techninės priežiūros organizacijoms suteiktų patvirtinimų, susijusių su sėdynių ir saugos diržų 
technine priežiūra, galiojimą. Tačiau trys iš penkių organizacijų Vokietijos kompetentingos 
civilinės aviacijos institucijos sprendimą apskundė kompetentingame nacionaliniame 
administraciniame teisme. Šiuo apeliaciniu skundu buvo sustabdytas Vokietijos 
kompetentingos civilinės aviacijos institucijos priimto sprendimo galiojimas, kol Vokietijos 
teismas priims galutinį sprendimą dėl bylos esmės.

Siekdama įspėti ir informuoti aviacijos bendruomenę apie su saugos diržais susijusius saugos 
klausimus, 2010 m. rugsėjo 29 d. EASA nusprendė paskelbti informacinį pranešimą apie 
saugą Nr. SIB 2010-15R11. Kartu EASA Standartizavimo direktoratas visoms 
kompetentingoms valstybių narių civilinės aviacijos institucijoms išsiuntė laišką, kuriame 
prašo imtis priemonių, jeigu kitos techninės priežiūros organizacijos saugos diržų techninės 
priežiūros veiklą vykdo neturėdamos galiojančių techninės priežiūros duomenų. Tada EASA 
buvo patvirtinta, kad visoms susijusioms organizacijoms, įsikūrusioms kitose šalyse, suteiktų 
patvirtinimų dėl pakartotinio saugos diržų audimo galiojimas buvo apribotas ar sustabdytas. 
                                               
1 Informacinis pranešimas apie saugą.
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Be to, tai buvo patikrinta per visus standartizacijos patikrinimus, kurie nuo to laiko buvo 
atlikti remiantis Reglamentu (EB) Nr. 736/2006. Tačiau reikia pažymėti, kad kompetentingos 
valstybių narių institucijos yra atsakingos už užtikrinimą, kad jų prižiūrimos organizacijos 
nuolat laikytųsi taisyklių.

Išvada

Kiekviena trečiosios šalies organizacija gali vykdyti saugos diržų techninę priežiūrą, juos 
taisyti ir keisti, jeigu ji laikosi Reglamento (EB) Nr. 216/2008 ir jo įgyvendinimo taisyklių.

Remdamosi pirmiau nurodytu reglamentu, valstybės narės, Europos Komisija ir EASA 
bendradarbiavo ir toliau bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių 
teisės aktų dėl saugos diržų techninės priežiūros.

Valstybių narių kompetentingos civilinės aviacijos institucijos taikė tinkamas priemones 
visoms galiojančių teisės aktų nesilaikančioms techninės priežiūros organizacijoms, 
atliekančioms saugos diržų techninės priežiūros veiklą.“


