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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 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 przeprowadzania 
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 określone 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, aby 
dostarczyła informacje (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 osoba trzecia będąca organizacją obsługową, aby 
prowadzić obsługę techniczną artykułu ETSO, jest posiadanie aktualnych danych 
koniecznych do przeprowadzania 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 tego, że wymagania zawarte w 
wymienionych rozporządzeniach są spełniane. 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, a nie posiadają 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 niemieckie organizacje obsługowe przeprowadzały 
czynności obsługi technicznej pasów bezpieczeństwa bez wymaganych do tego 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 przeprowadzonej misji obserwacyjnej EASA 
stwierdziła, że LBA podjęła odpowiednie działania przeciwko pięciu organizacjom; LBA 
zawiesiła 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 
niemiecki sąd.

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) 2010-15R11dnia 29 września 
2010 r. Jednocześnie Dyrekcja ds. Standaryzacji agencji EASA wysłała pismo do wszystkich 
właściwych władz ds. lotnictwa cywilnego w państwach członkowskich z prośbą o podjęcie 
                                               
1Biuletyn informacyjny dotyczący bezpieczeństwa.
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działań na wypadek, gdyby inne organizacje obsługowe przeprowadzały czynności obsługi 
technicznej w zakresie pasów bezpieczeństwa bez posiadania 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. Zostało to również skontrolowane podczas 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.

Wniosek

Każda organizacja trzecia ma 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 tego, że wymagania zawarte w 
obowiązujących obecnie przepisach w zakresie czynności obsługi technicznej pasów 
bezpieczeństwa są 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.


