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A DALIS. „Atviroji“ kategorija
GM1 UAS.OPEN.010 Bendrosios nuostatos
DIDŽIAUSIAS AUKŠTIS
Nuotolinis pilotas turi išlaikyti bepilotį orlaivį (UA) mažesniu nei 120 m (400 pėdų) atstumu nuo reljefo, o
toliau pateiktame paveikslėlyje parodyta, kaip priklausomai nuo reljefo topografijos kinta didžiausias UA
pasiekiamas aukštis. Jei valstybė narė (VN) nustato geografinę zoną, kurios didžiausias aukštis yra mažesnis, nuotolinis pilotas taip pat turi užtikrinti, kad UA visada atitiktų geografinės zonos reikalavimus.
Subjektas, atsakingas už UAS.OPEN.010 dalies 3 punkte nurodytą dirbtinę kliūtį, turi aiškiai suteikti bepiločių orlaivių sistemos (UAS) naudotojui leidimą vykdyti operaciją arti aukštos žmogaus sukurtos kliūties,
pvz. pastato arba antenos. Nė vienam UAS naudotojui neleidžiama vykdyti operacijos arti tokios kliūties
be už kliūtį atsakingo subjekto leidimo.

GM1 UAS.OPEN.010 dalies 4 punktas. Bendrosios nuostatos
SKRYDŽIAI NAUDOJANT BEPILOČIUS SKLANDYTUVUS
Ši leidžianti nukrypti nuostata buvo įtraukta, kad sklandytuvo modeliai toliau galėtų būti eksploatuojami
šlaituose. Griežtas 120 metrų atstumo nuo artimiausio žemės paviršiaus taško taisyklės taikymas būtų
turėjęs neproporcingų pasekmių. Šie skrydžiai sėkmingai vykdomi jau dešimtmečius, o kai kuriose šalyse
susikūrė ištisa jų mikroekonomika. Siekiant sumažinti riziką, imtasi dviejų priemonių:
(a)

didžiausioji kilimo masė (MTOM), įskaitant krovinį, apribota iki 10 kg, siekiant sumažinti smūgio pasekmes. 10 kg turėtų apimti didžiąją dalį eksploatuojamų sklandytuvų;

(b)

didžiausias aukštis virš nuotolinio piloto apribotas iki 120 m, sumažinant oro pavojų.

AMC1 UAS.OPEN.020(1) ir (2) A1 pakategorės skrydžių vykdymas naudojant UAS
A1 PAKATEGORĖS SKRYDŽIŲ APRIBOJIMAI
Iš principo taisyklės draudžia skristi virš žmonių sambūrių. Galima skristi virš pavienių asmenų, tačiau yra
skirtumas tarp C1 ir C0 klasės UAS arba privačiai sukonstruotų UAS, kurių MTOM yra mažesnė nei 250 g.
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C1 klasės UAS atveju nuotolinis pilotas, prieš pradėdamas naudoti UAS, turi įvertinti vietovę ir pagrįstai numatyti, kad nebus skrendama virš pašalinio asmens. Šis vertinimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į skrydžių vykdymo vietos konfigūraciją (pvz., kelius, gatves, pėsčiųjų ar dviračių takus),
galimybę apsaugoti vietą ir paros laiką. UAS netikėtai atsidūrus virš pašalinio asmens, nuotolinis
pilotas užtikrina, kad UAS virš to asmens skristų kuo trumpiau, pavyzdžiui, nukreipdamas UAS taip,
kad padidintų atstumą tarp UA ir pašalinio asmens, arba nustatydamas UAS padėtį virš vietos, kurioje nėra pašalinių žmonių.

Priimta, kad C0 klasės UAS arba privačiai sukonstruotas UAS, kurio MTOM mažesnis nei 250 g, gali
skristi virš pašalinių žmonių; tačiau, jei tik įmanoma, to reikėtų vengti, o kai tai neišvengiama, reikia
skristi labai atsargiai.

AMC1 UAS.OPEN.020(4(4)b) ir UAS.OPEN.040(3) A1 ir A3 pakategorių skrydžių
vykdymas naudojant UAS
TEORINIŲ ŽINIŲ DALYKAI, SKIRTI BAZINIAMS INTERNETINIAMS TEORINIŲ ŽINIŲ MOKYMAMS IR A1 BEI
A3 PAKATEGORIŲ TEORINIŲ ŽINIŲ EGZAMINAMS
Teorinių žinių įgijimas nuotoliniam pilotui turėtų apimti mažų mažiausiai šiuos teorinių žinių dalykus:
(a)

Skrydžių sauga:
(1)

neapdairus elgesys, atsargumo priemonės naudojant UAS ir pagrindiniai reikalavimai, keliami
pavojingiesiems kroviniams;

(2)

skrydžių pradžia ir pabaiga, atsižvelgiant į aplinkos veiksnius, UAS būklę ir apribojimus,
nuotolinio piloto apribojimus ir žmogiškuosius veiksnius;

(3)

tiesiogiai matomi skrydžiai (VLOS) ir skrydžiai labai mažame aukštyje (VLL); į tai įeina:

(4)

(i)

saugaus atstumo nuo žmonių, gyvūnų, turto, transporto priemonių ir kitų oro erdvės
naudotojų išlaikymas;

(ii)

žmonių sambūrių nustatymas;

(iii)

elgesio kodeksas, jei UA susiduria su kitais eismo dalyviais;

(iv)

aukščio apribojimų laikymasis; ir

(v)

pasitelkus UA stebėtoją, UA stebėtojo ir nuotolinio piloto pareigos ir bendravimas; ir

susipažinimas su skrydžio aplinka, ypač:
(i)

kaip įvertinti pašalinio asmens buvimą vietoje, virš kurios skrendama, pagal
UAS.OPEN.020 1 punkto ir UAS.OPEN.040 1 punkto reikalavimus; ir
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(ii)
(b)

(c)

(d)

(e)

kaip informuoti dalyvaujančius asmenis.

Oro erdvės apribojimai:
(1)

naujausios informacijos apie skrydžių apribojimus ar sąlygas, paskelbtos VN pagal UAS
reglamento1 15 straipsnį, gavimas ir stebėjimas;

(2)

geografinių zonų tipų ir skrydžio leidimo gavimo tvarka; ir

(3)

geografinių zonų įkėlimas į geografinės informacijos sistemą.

Aviacijos reguliavimas:
(1)

supažindinimas su EASA ir aviacijos sistema;

(2)

Reglamentas (ES) 2019/945 ir Reglamentas (ES) 2019/947:
(i)

jų taikymas ES VN;

(ii)

„atvirosios“ kategorijos pakategorės ir susijusios UAS klasės;

(iii)

UAS naudotojų registracija;

(iv)

UAS naudotojo pareigos;

(v)

nuotolinio piloto pareigos; ir

(vi)

pranešimas apie incidentą arba avariją;

Žmogaus galimybių ribos:
(1)

negalėjimas eiti pareigų esant veikiamam psichoaktyviųjų medžiagų ar alkoholio arba
nepakankamai geras jų vykdymas dėl susižeidimo, nuovargio, vaistų vartojimo, ligos ar kitų
priežasčių;

(2)

žmogaus suvokimas:
(i)

veiksniai, darantys įtaką VLOS;

(ii)

atstumas iki kliūčių ir atstumas tarp UA ir kliūčių;

(iii)

UA greičio įvertinimas;

(iv)

UA aukščio įvertinimas;

(v)

situacijos suvokimas; ir

(vi)

naktiniai skrydžiai.

Veiklos procedūros:
(1)

(2)

prieš skrydį:
(i)

skrydžių vykdymo vietos ir apylinkių įvertinimas, įskaitant reljefą ir galimas kliūtis,
trukdančias UA VLOS, galimą perskridimą virš pašalinių asmenų ir ypatingos svarbos
infrastruktūros objektų;

(ii)

saugios vietos, kurioje nuotolinis pilotas gali atlikti mokomąjį skrydį, nustatymas;

(iii)

aplinkos ir oro sąlygos (pvz., veiksniai, galintys turėti įtakos UAS naudojimui, pvz.,
elektromagnetiniai trukdžiai, vėjas, temperatūra ir kt.); orų prognozių gavimo būdai; ir

(iv)

UAS būklės tikrinimas;

skrydžio metu:
(i)

įprastos procedūros;

______________________
1 2019

m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos
(OL L 152, 2019 6 11, p. 45).
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oro erdvės stebėjimas, siekiant nustatyti kitus oro eismo dalyvius arba pavojus;

(iii)

nustatymas, kad UA nekelia pavojaus kitų žmonių gyvybei ar turtui; ir

(iv)

nenumatytų atvejų ir avarinės procedūros neįprastoms situacijoms:
(a)

UAS skrydžio trajektorijos valdymas neįprastose situacijose;

(b)

situacijos valdymas, kai UAS padėties nustatymo įranga yra sutrikusi;

(c)

asmens patekimo į skrydžių vykdymo vietą valdymas ir atitinkamų priemonių
saugumui palaikyti ėmimasis;

(d)

išskridimo iš skrydžių vykdymo vietos valdymas, kaip nustatyta ruošiantis
skrydžiui;

(e)

situacijos valdymas, kai pilotuojamas orlaivis skrenda arti skrydžių vykdymo
vietos;

(f)

kito UAS patekimo į skrydžių vykdymo vietą valdymas;

(g)

veiksmai praradus aukštį ar padėties kontrolę dėl išorinių reiškinių; ir

(h)

C2 ryšio praradimo procedūros laikymasis;

po skrydžio:
(i)

priežiūra; ir

(ii)

skrydžio duomenų registravimas;

Bendrosios žinios apie UAS:
(1)

pagrindiniai skrydžio principai;

(2)

aplinkos sąlygų poveikis UAS veikimo charakteristikoms;

(3)

vadovavimo ir valdymo principai:

(4)

(i)

apžvalga;

(ii)

duomenų perdavimo dažniai ir apimtys; ir

(iii)

automatiniai skrydžio režimai, blokuotė ir rankinio valdymo perėmimas;

susipažinimas su UAS naudotojo vadove pateiktomis instrukcijomis, ypač:
(i)
pagrindinių UAS elementų apžvalga;
(ii)

apribojimais (pvz., masė, greitis, aplinka, baterijos veikimo trukmė ir kt.);

(iii)

UAS valdymas visose skrydžio fazėse (pvz., pakėlimas, sklandymas ore (jei taikoma),
skrydis pagal pagrindinius maršrutus ir nutupdymas);

(iv)

savybės, turinčios įtakos skrydžio saugai;

(v)

nutrūkusio ryšio procedūrų parametrų nustatymas;

(vi)

didžiausio aukščio nustatymas;

(vii)

geografinių zonų duomenų įkėlimo į geografinės informacijos sistemą procedūros;

(viii) UAS naudotojo registracijos numerio įkėlimo į tiesioginio nuotolinio identifikavimo sistemą tvarka;
(ix)

(x)

saugos aspektai:
(A)

instrukcijos, kaip apsaugoti krovinį;

(B)

atsargumo priemonės, siekiant išvengti rotorių ir aštrių briaunų sukeltų
sužalojimų; ir

(C)

saugus baterijų tvarkymas;

Priežiūros instrukcijos:
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(g)

(h)

(i)

Privatumas ir duomenų apsauga:
(1)

pavojų privatumui ir duomenų apsaugai supratimas; ir

(2)

pagrindiniai duomenų apsaugos principai pagal BDAR3;

Draudimas:
(1)

atsakomybė įvykus avarijai ar incidentui;

(2)

bendros ES reglamentų žinios; ir

(3)

galimų skirtingų nacionalinių draudimo reikalavimų valstybėse narėse supratimas.

Saugumas:
(1)

saugumo rizikos supratimas;

(2)

ES reglamentų apžvalga;

(3)

galimų skirtingų nacionalinių saugumo reikalavimų valstybėse narėse supratimas.

AMC2 UAS.OPEN.020(4(4)b) ir UAS.OPEN.040(3) A1 ir A3 pakategorių skrydžių
vykdymas naudojant UAS
INTERNETINIO TEORINIŲ ŽINIŲ MOKYMO BAIGIMO IR SĖKMINGO INTERNETINIO TEORINIŲ ŽINIŲ
EGZAMINO BAIGIMO ĮRODYMAS
Gavusi įrodymą, kad nuotolinis pilotas sėkmingai baigė internetinį teorijos mokymo kursą ir išlaikė internetinį teorijos egzaminą, kompetentinga institucija nuotoliniam pilotui įteikia baigimo įrodymą, parodytą
toliau esančiame paveikslėlyje. Kompetentingos institucijos paskirtas subjektas gali išduoti pažymėjimą
kompetentingos institucijos vardu. Įrodymas gali būti įteiktas elektronine forma.

Nuotolinio piloto identifikavimo numeris, kurį suteikia kompetentinga institucija arba kompetentingos
institucijos paskirtas subjektas, išduodantis baigimo įrodymą, turėtų būti tokio formato:
NNN-RP-xxxxxxxxxxxx
Čia:
—

„NNN“ yra ISO 3166 alfa-3 kodas valstybėje narėje, kuri išduoda baigimo įrodymą;

—

„RP“ yra nekintanti reikšmė, reiškianti „nuotolinis pilotas“; ir

________________________
3 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
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Xxxxxxxxxxxx yra 12-os raidinių ir skaitinių simbolių (tik mažosiomis raidėmis), kuriuos nustato kompetentinga institucija arba kompetentingos institucijos, išduodančios baigimo įrodymą, paskirtas
subjektas.

Pavyzdys: (FIN-RP-123456789abc)
QR kodas nukreipia į nacionalinę duomenų bazę, kurioje saugoma su nuotoliniu pilotu susijusi informacija.
Įgaliotos institucijos (pvz., kompetentingos, teisėsaugos ir kitos institucijos) ir įgalioti darbuotojai
naudodami „nuotolinio piloto identifikavimo numerį“ gali gauti visą informaciją, susijusią su nuotolinio
piloto mokymu.

AMC1 UAS.OPEN.020(5)(c) ir (d), UAS.OPEN.030(3) ir UAS.OPEN.040(4)(c), (d) ir
(e) A1, A2 ir A3 pakategorių skrydžių vykdymas naudojant UAS
UAS SU KLASĖS IDENTIFIKAVIMO ŽENKLU MODIFIKAVIMAS
Teikdami rinkai UAS su klasės identifikavimo ženklu, gamintojai užtikrina, kad UAS atitiktų taikomus
reguliavimo reikalavimus. UAS naudotojai yra atsakingi už tai, kad tie UAS atitiktų reikalavimus visą
eksploatavimo laiką. Todėl UAS naudotojai neatlieka jokių C0, C1, C2 C3, C5 ar C6 klasės UAS modifikacijų,
kurios pažeidžia gaminio reikalavimus, nebent modifikaciją numatė gamintojas ir ji dokumentuota
gamintojo instrukcijose.
Dalies keitimas panašia techninės priežiūros tikslais nelaikomas modifikavimu, jeigu naudotojas naudoja
originalią dalį arba dalį, atitinkančią gamintojo instrukcijoje pateiktame keičiamų dalių sąraše gamintojo
nurodytas charakteristikas.
Krovinio tvirtinimas nelaikomas modifikavimu, jeigu gamintojas nedraudžia jo tvirtinti ir jei krovinys
atitinka gamintojo instrukcijose nurodytas charakteristikas. Griežtai draudžiama tvirtinti krovinį, jei tai
draudžia gamintojas, arba montuoti krovinį, kuris neatitinka gamintojo instrukcijose nurodytų
charakteristikų.
Jei krovinys neatitinka leistinų krovinių charakteristikų arba techninė priežiūra atliekama ne pagal
gamintojo nurodymus, tai laikoma modifikavimu, kuris anuliuoja klasės atitiktį. Klasės identifikavimo
ženklą reikia pašalinti iš UAS identifikavimo ženklo, o modifikuotą UAS galima naudoti tik „specialiojoje“
kategorijoje pagal UAS reglamento priedo B poskyrį.
UAS su klasės identifikavimo ženklu C4 pakeitimai leidžiami, o tokios UAS gali būti laikomos „privačiai
sukonstruotomis“ ir toliau naudojamos „atviros“ kategorijos A3 pakategorėje.

GM1 UAS.OPEN.020 (5) (c) ir (d), UAS.OPEN.030 (3) ir UAS.OPEN.040 (4) (c), (d) ir
(e) A1, A2 ir A3 pakategorių skrydžių vykdymas naudojant UAS
UAS SU CE KLASĖS ŽENKLU MODIFIKAVIMAS
UAS modifikacijos, pažeidžiančios atitiktį CE ženklui keliamiems reikalavimams, yra tokios, kurios turi
įtakos svoriui arba eksploatacinėms savybėms ir neatitinka specifikacijų ar gamintojo naudotojo vadove
pateiktų nurodymų. Dalies pakeitimas kita, turinčia tokias pačias fizines ir funkcines charakteristikas, nėra
laikomas CE ženklo reikalavimų pažeidimu (pvz., sraigto pakeitimas kitu tokios pat konstrukcijos sraigtu).
UA naudotojo vadove turi būti nurodytos instrukcijos, kaip atlikti techninę priežiūrą ir pakeitimus
nepažeidžiant atitikties CE ženklinimo reikalavimams.

AMC1 UAS.OPEN.30(1) A2 pakategorės skrydžių vykdymas naudojant UAS
SAUGUS ATSTUMAS NUO PAŠALINIŲ ASMENŲ
a)
Minimalus horizontalus UA atstumas nuo pašalinių asmenų apibrėžiamas kaip atstumas tarp taškų,
kuriuose UA atsitrenktų į žemę vertikaliai nukritęs, ir pašalinių asmenų padėties.
b)

Pavyzdžiui, jei UA skrenda arti žmonių, nuotolinis pilotas turi išlaikyti UA nuo bet kurio pašalinio
asmens ne trumpesniu nei aukštis, kuriame UA skrenda („1:1 taisyklė“, t. y. jei UA skrenda 30 m
aukštyje, atstumas nuo bet kurio pašalinio asmens turi būti ne mažesnis kaip 30 m).

c)

Bet kokiu atveju atstumas nuo pašalinių asmenų visada turi būti didesnis nei:
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5 m, jei UA įjungta mažo greičio režimo funkcija, nustatyta 3 m per sekundę;

(2)

5 m, skraidinant UAS balioną ar dirižablį; arba

(3)

30 m visais kitais atvejais.

GM1 UAS.OPEN.30(1) A2 pakategorės skrydžių vykdymas naudojant UAS
SAUGUS ATSTUMAS NUO PAŠALINIŲ ASMENŲ
Saugus UA atstumas nuo pašalinių asmenų skiriasi ir labai priklauso nuo naudojamos UAS eksploatacinių
savybių ir charakteristikų, oro sąlygų ir vietoje, virš kurios skrendama, atskyrimo. Už šio atstumo nustatymą galiausiai atsakingas nuotolinis pilotas.

AMC1 UAS.OPEN.030(2) UAS A2 pakategorės skrydžių vykdymas naudojant UAS
NUOTOLINIO PILOTO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMAS
Įsitikinus, kad pareiškėjas išlaikė internetinį teorijos egzaminą, baigė ir deklaravo praktinių įgūdžių savarankišką mokymą bei išlaikė kompetentingos institucijos ar jos pripažinto subjekto parengtą papildomą
teorijos egzaminą, kompetentinga institucija nuotoliniam pilotui įteikia kvalifikacijos pažymėjimą, parodytą toliau esančiame paveikslėlyje. Kompetentingos institucijos paskirtas subjektas gali išduoti sertifikatą
kompetentingos institucijos vardu. Pažymėjimas gali būti įteiktas elektronine forma.

Nuotolinio piloto identifikavimo numeris, kurį suteikia kompetentinga institucija arba kompetentingos
institucijos paskirtas subjektas, išduodantis nuotolinio piloto kvalifikacijos pažymėjimą, turėtų būti tokio
formato:
NNN-RP-xxxxxxxxxxxx
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Čia:
—

„NNN“ yra ISO 3166 alfa-3 kodas valstybėje narėje, kuri išduoda baigimo įrodymą;

—

„RP“ yra nekintanti reikšmė, reiškianti „nuotolinis pilotas“; ir

—

Xxxxxxxxxxxx yra 12-os raidinių ir skaitinių simbolių (tik mažosiomis raidėmis), kuriuos nustato kompetentinga institucija arba kompetentingos institucijos, išduodančios baigimo įrodymą, paskirtas
subjektas.

Pavyzdys: (FIN-RP-123456789abc)
QR kodas nukreipia į nacionalinę duomenų bazę, kurioje saugoma su nuotoliniu pilotu susijusi informacija.
Įgaliotos institucijos (pvz., kompetentingos, teisėsaugos ir kitos institucijos) ir įgalioti darbuotojai naudodami „nuotolinio piloto identifikavimo numerį“ gali gauti visą informaciją, susijusią su nuotolinio piloto
mokymu.

AMC2 UAS.OPEN.030(2)(c) A2 pakategorės skrydžių vykdymas naudojant UAS ir
1 priedėlio „NUOTOLINIO PILOTO STS-01 TEORIJOS ŽINIŲ IR PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ
EGZAMINAS“ 1 skyriaus A priedas
TEORINIŲ ŽINIŲ PATIKRINIMAS NUOTOLINIO PILOTO KOMPETENCIJŲ PAŽYMĖJIMUI GAUTI IR
NUOTOLINIO PILOTO TEORINIŲ ŽINIŲ PATIKRINIMAS 1-AJAM STANDARTINIAM SCENARIJUI (STS-1)
Teorinių žinių egzaminas, skirtas nuotolinio piloto kompetencijų pažymėjimui A2 pakategorės skrydžiams
(pagal UAS.OPEN.030 dalies 2 punkto c papunktį ir nuotolinio piloto teorinių žinių pažymėjimui
standartiniams scenarijams (STS) gauti (pagal UAS reglamento 1 priedo 1 dalies A priedą) turi būti
rengiamas:
(1)

kaip egzaminas tiesioginio kontakto būdu kompetentingos organizacijos patalpose arba įmonėje,
kurią skyrė kompetentinga organizacija (jei ta įmonė išduoda pažymėjimus), arba kompetentingos
organizacijos pripažintoje įmonėje (jei pažymėjimą išduoda kompetentinga organizacija); arba

(2)

kaip internetu protokoluojamas egzaminas, kurį organizuoja kompetentinga organizacija arba
įmonė, kurią skyrė kompetentinga organizacija (jei ta įmonė išduoda pažymėjimus), arba
kompetentingos organizacijos pripažinta įmonė (jei pažymėjimą išduoda kompetentinga
organizacija). Egzamino organizatorius turi pateikti egzamino dalyviams aiškią procedūrą, kaip elgtis
tokio egzamino metu, bei užtikrinti sistemą, kuri:
(a)

leidžia adekvačiai patikrinti egzaminuojamo asmens tapatybę;

(b)

apima metodą, leidžiantį patikrinti, kad egzaminuojamas asmuo egzamino metu nesinaudoja
kitų pagalba, išskyrus egzamino procedūroje numatytas priemones (pvz., kompiuterinių
duomenų srautų blokavimą ir stebėjimą, užkertantį kelią ekrano bendrinimui, atvaizdavimui
ir nutolusių darbalaukių naudojimui, vaizdo ir patalpos garso analizei).

AMC1 UAS.OPEN.030(2)(b) A2 pakategorės skrydžių vykdymas naudojant UAS
PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ SAVARANKIŠKAS MOKYMASIS
(a) Praktinių įgūdžių savarankiško mokymosi tikslas yra užtikrinti, kad nuotolinis pilotas visais atvejais
sugebėtų pademonstruoti šiuos įgūdžius:
(1)

naudoti C2 klasės UAS pagal jų apribojimus;

(2)

atlikti visus manevrus sklandžiai ir tiksliai;

(3)

priimti tinkamus sprendimus ir meistriškai valdyti orlaivį;

(4)

taikyti teorines žinias; ir

(5)

visą laiką kontroliuoti UA taip, kad niekada nekiltų rimtų abejonių dėl sėkmingo procedūros
ar manevro rezultato.
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Nuotolinis pilotas turėtų baigti praktinių įgūdžių savarankišką mokymąsi naudodamas UAS su
tokiomis pačiomis skrydžio charakteristikomis (pvz., sistemas su fiksuotaisiais sparnais,
sukasparnius) ir panašaus svorio, kaip UAS, kuri bus naudojama skrydžiams naudojant UAS atlikti.
Tai reiškia, kad naudojamas UA, kurio didžiausia kilimo masė (MTOM) yra mažesnė nei 4 kg ir kurio
identifikavimo ženklas yra 2 klasės.

(c)

Jei naudojama UAS su rankinio ir automatinio valdymo schemomis, praktinių įgūdžių savarankiškas
mokymasis turi būti atliekamas naudojant abi sistemas. Jei UAS yra su keliomis automatinėmis
funkcijomis, nuotolinis pilotas turėtų pademonstruoti kiekvienos automatinės funkcijos naudojimo
įgūdžius.

(d)

Praktinių įgūdžių savarankiškas mokymasis turėtų apimti bent skrydžio pratimus, susijusius su
kilimu ar paleidimu ir nusileidimu, arba gelbėjimu, taip pat turėtų apimti tikslaus skrydžio manevrų
išlaikymą tam tikroje oro erdvėje, sklandymą visomis kryptimis arba blaškymąsi aplink tam tikras
vietas. Be to, nuotolinis pilotas turėtų laikytis nenumatytų atvejų procedūrų neįprastoms
situacijoms (pvz., grįžimo į namus funkcija, jei tokia yra), kaip nurodyta gamintojo pateiktame
naudotojo vadove. Tačiau nuotolinis pilotas turi vadovautis tomis nenumatytų atvejų
procedūromis, kurioms nereikia deaktyvuoti UAS funkcijų, galinčių sumažinti jos saugumo lygį.

AMC2 UAS.OPEN.030(2)(b) A2 pakategorės skrydžių vykdymas naudojant UAS
PRAKTINĖS KOMPETENCIJOS PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ SAVARANKIŠKAM MOKYMUISI
Savarankiškai mokydamasis praktinių įgūdžių, nuotolinis pilotas turėtų atlikti tiek skrydžių, kiek jis mano
esant reikalinga, kad įgytų pakankamą žinių ir įgūdžių lygį valdyti UAS.
Reikėtų turėti omenyje toliau nurodytus praktinius įgūdžius.
(a)

UAS paruošimas skrydžiui:
(1)

(b)

įsitikinkite, kad:
(i)

pasirinktas krovinys tinka skrydžiams naudojamai UAS;

(ii)

UAS skrydžio zona tinka numatytam skrydžiui; ir

(iii)

UAS atitinka geografinėje zonoje galiojančius techninius reikalavimus;

(2)

nustatykite skrydžio zoną, kurioje bus vykdomas skrydis pagal UAS.OPEN.040;

(3)

nustatykite skrydžio zoną, atsižvelgdami į UAS charakteristikas;

(4)

nustatykite valstybės narės paskelbtus apribojimus, taikomus geografinei zonai (pvz.,
neskraidymo zonos, draudžiamos zonos ir zonos su specifinėmis sąlygomis netoli skrydžio
vykdymo zonos) ir, jei reikia, prašykite už tokias zonas atsakingo subjekto leidimo;

(5)

nustatykite UAS skrydžio tikslus;

(6)

nustatykite bet kokias kliūtis ir potencialią tikimybę, kad skrydžio zonoje galėtų būti pašalinių
asmenų, trukdančių numatytam UAS skrydžiui; ir

(7)

patikrinkite esamas meteorologines sąlygas ir planuojamo skrydžio meteorologinių sąlygų
prognozę.

Pasiruošimas skrydžiui:
(1)

įvertinkite bendrą nepilotuojamos orlaivio sistemos būklę ir įsitikinkite, kad UAS konfigūracija
atitinka gamintojo instrukcijoje nustatytas sąlygas;

(2)

įsitikinkite, kad visi nuimami UA komponentai yra gerai pritvirtinti;

(3)

įsitikinkite, kad UAS ir nuotolinė pilotavimo stotyje sumontuota programinė įranga yra
naujausia UAS gamintojo išleista programinė įranga;

(4)

jei reikia, sukalibruokite UA prietaisus;

(5)

nustatykite galimas sąlygas, kurios gali kliudyti numatytam nepilotuojamos skrydžiui
naudojant UAS;
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patikrinkite akumuliatoriaus būseną ir įsitikinkite, kad ji tinka numatytam skrydžiui naudojant
UAS;

(7)

aktyvuokite geografinio orientavimo funkciją ir įsitikinkite, kad geografinė informacija yra
naujausia;

(8)

jei reikia, nustatykite aukščio ribojimo sistemą;

(9)

nustatykite mažo greičio režimą, jei toks yra; ir

(10) patikrinkite, ar tinkamai funkcionuoja C2 ryšys.
(c)

Skrydis normaliomis sąlygomis:
(1)

vadovaudamiesi gamintojo instrukcijoje pateiktomis procedūromis, susipažinkite, kaip:
(i)

pakilti (arba paleisti sistemą);

(ii)

stabilizuoti skrydį:
(A)

sklandyti, jei UA yra daugiarotorinis;

(B)

atlikti koordinuotus didelius posūkius;

(C)

atlikti koordinuotus staigius posūkius;

(D)

atlikti tiesų skrydį pastoviame aukštyje;

(E)

keisti kryptį, aukštį ir greitį;

(F)

laikytis trajektorijos;

(G)

grąžinti UA link nuotolinio piloto, nuotoliniam orlaiviui pasiekus atstumą,
kuriame neįmanoma nustatyti jo orientacijos, jei UA yra daugiarotorinis;

(H)

atlikti horizontalų skrydį skirtingais greičiais (kritiniu dideliu greičiu ir kritiniu
mažu greičiu), jei UA yra su fiksuotaisiais sparnais;

(iii)

užtikrinti, kad UA neįskris į neskaidymo zonas, nebent tam yra gautas leidimas;

(iv)

naudoti išorines rekomendacijas UA atstumui ir aukščiui nustatyti;

(v)

atlikti automatinę ir rankinę sugrąžinimo procedūras;

(vi)

nusileisti (arba atlikti gelbėjimo veiksmus);

(vii)

atlikti nusileidimo procedūrą ir nutraukti tūpimo procedūrą, jei UA yra su fiksuotaisiais
sparnais;

(viii) atlikti tikralaikį UAS ir veikimo trukmės apribojimų stebėjimą; ir
(2)
(d)

išlaikyti pakankamą atstumą nuo kliūčių.

Skrydis neįprastomis sąlygomis:

(i)

UAS skrydžio trajektorijos valdymas neįprastose situacijose;

(ii)

situacijų, kai UAS padėties nustatymo įranga neveikia tinkamai (jei naudojama nepilotuojama
UAS sudaro galimybes deaktyvuoti tokią įrangą);

(iii)

asmens patekimo į skrydžių vykdymo vietą imitavimas ir atitinkamų priemonių saugumui
palaikyti ėmimasis;

(iv)

išskridimo iš skrydžių vykdymo vietos valdymas, kaip nustatyta ruošiantis skrydžiui;

(v)

pilotuojamo orlaivio patekimo šalia skrydžių vykdymo vietos imitavimas;

(vi)

kito UAS patekimo į skrydžių vykdymo vietą imitavimas;

(vii)

saugumo mechanizmo pasirinkimas pagal situaciją;

(viii) rankinio UAS valdymo atkūrimas, kai automatinių sistemų naudojimas yra pavojingas; ir

(ix)

atkūrimo metodo po tyčinio (imituoto) C2 ryšio praradimo taikymas.
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(e)

Instruktažas, apibendrinimas ir atsiliepimai:
(i)

UAS išjungimas ir pritvirtinimas;

(ii)

patikrinimas po skrydžio ir visų svarbių duomenų apie bendrą UAS (jos sistemų, komponentų
ir maitinimo šaltinių) būklę užregistravimas;

(iii)

UAS apžvalga; ir

(iv)

situacijų, kada būtina pranešti apie įvykį ir užpildyti įvykio ataskaitą, nustatymas.

AMC1 UAS.OPEN.030(2)(c) A2 pakategorės skrydžių vykdymas naudojant UAS
DALYKŲ PAPILDOMOS TEORINĖS ŽINIOS A2 PAKATEGORĖS EGZAMINUI
(a) Laikydamas papildomų teorinių žinių egzaminą, nuotolinis pilotas turi pademonstruoti, kad jis:

(b)

(1)

supranta saugos riziką, susijusią su skrydžiu naudojant UAS arti pašalinių žmonių arba su
sunkesniu UA;

(2)

geba įvertinti antžeminę riziką, susijusią su aplinka, kurioje vyksta skrydis, taip pat su skrydžiu
šalia pašalinių žmonių;

(3)

turi pagrindinių žinių apie tai, kaip planuoti skrydį ir apibrėžti nenumatytų atvejų procedūras;
ir

(4)

supranta, kaip oro sąlygos gali paveikti UA veikimą.

Į teorinių žinių egzaminą turi būti įtraukti toliau nurodyti mokomųjų dalykų aspektai.
(1)

Meteorologija:
(i)

(ii)
(2)

oro įtaka UA:
(A)

vėjas (pvz., miesto efektas, turbulencijos);

(B)

temperatūra;

(C)

matomumas; ir

(D)

oro tankis;

oro prognozės gavimas:

Skrydžio naudojant UAS vykdymas:
(i)

tipiniai sukasparnių techniniai parametrai fiksuotųjų sparnų ir hibridinėms
konfigūracijoms);

(ii)

masė ir pusiausvyra, sunkio centras (CG):
(A)

bendros pusiausvyros prijungus kardaninius šarnyrus, naudingąsias apkrovas,
įvertinimas;

(B)

supratimas, kad naudingosios apkrovos gali būti skirtingų charakteristikų, todėl
gali keisti skrydžio stabilumą; ir

(C)

supratimas, kad kiekvieno skirtingo UA tipo sunkio centras gali skirtis;

(iii)

naudingosios apkrovos tvirtinimas:

(iv)

akumuliatoriai:
(A)

suprasti energijos šaltinį, siekiant išvengti potencialiai nesaugių sąlygų;

(B)

susipažinti su esamais skirtingais akumuliatorių tipais;

(C)

suprasti akumuliatoriams naudojamą terminologiją (pvz., atminties efektas,
talpa, C dydis); ir

(D)

suprasti kaip veikia akumuliatorius (pvz., įkrovimas, naudojimas, pavojus,
saugojimas ir kt.).
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Techniniai ir su naudojimu susiję antžeminės rizikos mažinimo būdai:
(i)

funkcijos mažo greičio režime;

(ii)

atstumo nuo žmonių įvertinimas; ir

(iii)

1:1 taisyklė.

GM1 UAS.OPEN.030(2)(c) A2 pakategorės skrydžių vykdymas naudojant UAS
NUOTOLINIO PILOTO KOMPETENCIJOS, REIKALINGOS NUOTOLINIO PILOTO KOMPETENCIJŲ
PAŽYMĖJIMUI GAUTI
Nuotolinis pilotas gali įgyti papildomų teorinių žinių, kurių reikia norint išlaikyti papildomą teorinį
egzaminą, kad gautų nuotolinio piloto kompetencijų pažymėjimą, dalyvaudamas į kompetencijas
orientuotuose mokymuose, integruojančiuose su netechniniais įgūdžiais susijusius aspektus, atsižvelgiant
į konkrečią su skrydžiais naudojant UAS susijusią riziką. Į kompetencijas orientuoti mokymai turėtų būti
parengti naudojant analizės, projektavimo, kūrimo, įgyvendinimo ir vertinimo (ADDIE) principus.
Kompetencijas galima įgyti vienu iš dviejų būdų:
(a)

(b)

mokantis savarankiškai, pavyzdžiui:
(1)

skaitant instrukcijas ar bukletus, kuriuos pateikia UA gamintojas;

(2)

skaitant susijusią informaciją arba žiūrint filmuotą instruktažų medžiagą; ir

(3)

gaunant informaciją iš kitų, kurie jau turi UA skraidinimo patirties.

mokantis mokymų įstaigoje.

Nuotolinis pilotas taip pat gali baigti studijas auditoriniuose arba nuotoliniuose ar panašiuose
mokymuose, kuriuos organizuoja mokymo įstaiga. Šių mokymų nereglamentuoja UAS reglamentas, todėl
nacionalinės aviacijos agentūros (NAAs) neprivalo patvirtinti mokymo programų.

AMC1 UAS.OPEN.040(1) A3 pakategorės skrydžių vykdymas
SRITYS, KURIOSE GALI BŪTI VYKDOMI A3 PAKATEGORĖS skrydžių vykdymas naudojant UAS
(a) Jei į UAS skrydžio zoną patenka pašalinis asmuo, nuotolinis pilotas prireikus pakoreguoja skrydį, kad
užtikrintų pašalinio asmens saugumą, arba nutraukia skrydį, jei nepavyksta užtikrinti skrydžiai
naudojant UAS saugumą.
(b)

Mažiausias horizontalus atstumas nuo per vietą einančio asmens gali būti įvertintas taip:
(1)

ne mažiau kaip 30 m;

(2)

ne mažesnis už skrydžio aukštį („1:1 taisyklė“, t. y. jei UA skrenda 30 m aukštyje, UA atstumas
nuo pašalinio asmens turi būti ne mažesnis kaip 30 m), ir

(3)

ne mažesnis nei atstumas, kurį UA įveiktų per 2 sekundes didžiausiu greičiu (darant prielaidą,
kad reakcijos laikas yra 2 sekundės).

Šis minimalus horizontalus atstumas skirtas apsaugoti ant žemės esančius žmones, tačiau jis taip
pat apsaugo turtą ir gyvūnus.

GM1 UAS.OPEN.030(1) A1 ir A3 pakategorių skrydžių vykdymas naudojant UAS
SKIRTUMAS TARP A2 IR A3 PAKATEGORIŲ
A2 pakategorė skirta skrydžiams, kurių didelę dalį numatoma skristi arti žmonių. Mažiausias atstumas nuo
pašalinių žmonių yra nuo 30 m iki 5 m. 5 m leidžiami tik jei UA yra aktyvi mažo greičio režimo funkcija, ir
nuotolinis pilotas įvertino oro sąlygas, UA eksploatacines savybes ir vietos, virš kurios skrendama,
atskyrimą.
A3 pakategorė skirta skrydžiams, vykdomiems vietoje (toliau – „vieta“), kurioje nuotolinis pilotas pagrįstai
numato, kad naudojamo bepiločio orlaivio misijos metu skrydžio zonoje nekils pavojus pašaliniams
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asmenims. Be to, skrydis turi būti vykdomas išlaikant saugų, ne mažesnį kaip 150 m horizontalų atstumą
nuo gyvenamųjų, komercinių, pramoninių ar rekreacinių zonų.

GM2 UAS.OPEN.040(4) A3 pakategorės skrydžių vykdymas naudojant UAS
UAS NAUDOJIMAS SU C0 AR C1 KLASĖS IDENTIFIKAVIMO ŽENKLU A3 PAKATEGORĖJE
Kadangi A3 pakategorės UAS operacijos vykdomos 150 m atstumu nuo gyvenamųjų, komercinių ir
pramoninių zonų, kuriose nekyla pavojus pašaliniams asmenims, A3 pakategorė apima A1 pakategorę
(skrydžiai, nevykdomi virš žmonių ir pašalinių asmenų sambūrių). Todėl A3 pakategorės skrydžiai
naudojant UAS taip pat gali būti vykdomi naudojant UA su:
(a)

C0 klasės klasės identifikavimo ženklu, atitinkančiu Reglamento (ES) 2019/945 priedo 1 dalies
reikalavimus; arba

(b)

C1 klasės klasės identifikavimo ženklu, atitinkančiu Reglamento (ES) 2019/945 priedo 1 dalies
reikalavimus, taip pat su aktyvia ir atnaujinta tiesiogine nuotoline ženklinimo sistema ir geografinio
orientavimo funkcija.

AMC1 UAS.OPEN.050(1) UAS naudotojo pareigos
VEIKLOS PROCEDŪROS
UAS naudotojas parengia procedūras, pritaikytas pagal planuojamų vykdyti skrydžių rūšį ir susijusią riziką.
Rašytinės procedūros nėra būtinos, jei UAS naudotojas taip pat yra nuotolinis pilotas, nes nuotolinis
pilotas gali naudotis gamintojo instrukcijose nurodytomis procedūromis.
Jei UAS naudotojas pasitelkia daugiau nei vieną nuotolinį pilotą, UAS naudotojas:
(a)

parengia skrydžių naudojant UAS procedūras, kad koordinuotų savo darbuotojų veiklą; ir

(b)

sudaro ir tvarko savo darbuotojų ir jiems paskirtų pareigų sąrašą.

GM1 UAS.OPEN.050(3) UAS naudotojo pareigos
VEIKLOS PROCEDŪROS
UAS naudotojas kiekvienam skrydžiui turi nustatyti nuotolinį pilotą. „Atvirosios“ kategorijos skrydžiuose
naudojant UAS draudžiama skrydžio metu perduoti UA valdymą kitam valdymo padaliniui.

AMC1 UAS.OPEN.050(4(c)) UAS naudotojo pareigos
GAUTI NAUJAUSIĄ INFORMACIJĄ APIE GEOGRAFINĘ ZONĄ
UAS naudotojas atsisiunčia naujausią geografinių duomenų versiją ir padaro ją prieinamą nuotoliniam
pilotui, kad šis galėtų įkelti ją į geografinio orientavimo sistemą, jei ši yra skrydžiui naudojamame UA.

GM1 UAS.OPEN.060(1(1)b) Nuotolinio piloto pareigos
GAUTI NAUJAUSIĄ INFORMACIJĄ APIE VALSTYBĖS NARĖS PASKELBTUS SKRYDŽIŲ APRIBOJIMUS AR
SĄLYGAS
Informaciją apie oro erdvės struktūrą ir apribojimus, įskaitant ribotas UA zonas arba zonas be UA, teikia
VN pagal UAS reglamento 15 straipsnį.

AMC1 UAS.OPEN.060(1(1)c) Nuotolinio piloto pareigos
NAUDOJIMO APLINKA
(a) Nuotolinis pilotas stebi naudojimo aplinką ir patikrinti visas sąlygas, kurios gali turėti įtakos UAS
naudojimui, pvz., žmonių, turto, transporto priemonių, viešųjų kelių, kliūčių, aerodromų, ypatingos
svarbos infrastruktūros objektų ir kitų elementų, kurie gali kelti pavojų UAS skrydžio saugumui,
vietas.
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Su aplinka ir kliūtimis, jei įmanoma, susipažįstama vaikščiojant po vietovę, kurioje planuojama
vykdyti skrydį.

(c)

Reikia įsitikinti, kad oro sąlygos naudojimo pradžios metu ir tikėtinos per visą naudojimo laikotarpį,
yra suderinamos su nurodytomis gamintojo vadove.

(d)

Nuotolinis pilotas turi būti susipažinęs su naudojimo aplinka ir apšvietimo sąlygomis ir pagrįstai
stengtis nustatyti galimus elektromagnetinės energijos šaltinius, galinčius sukelti nepageidaujamą
poveikį, pvz., elektromagnetinius trukdžius (EMI) arba fizinę UAS naudojimo įrangos žalą.

AMC1 UAS.OPEN.060(1(1)d) Nuotolinio piloto pareigos
UAS SAUGIOS BŪKLĖS NUMATYTAM SKRYDŽIUI ĮVYKDYTI
Nuotolinis pilotas:
(a)

atnaujina UAS geografinio orientavimo funkcijos duomenimis, jei ši funkcija įdiegta UA;

(b)

užtikrina, kad UAS būtų tinkama skraidyti ir atitiktų gamintojo pateiktas instrukcijas bei apribojimus
arba, jei tai privačiai sukonstruota UAS – gerąją praktiką;

(c)

užtikrina, kad uždėtas krovinys būtų tinkamai pritvirtintas ir sumontuotas bei atitiktų UA masės ir
svorio centro ribas;

(d)

įsitikina, kad UA baterijos įkrovos užtenka numatytam skrydžiui, remiantis:

(e)

(1)

planuojamu skrydžiu; ir

(2)

papildomos energijos rezervu nenumatytiems atvejams; ir

jei UAS yra duomenų atkūrimo nutrūkus ryšiui funkcija, užtikrina, kad atkūrimo funkcija leistų
saugiai atkurti UAS numatytam skrydžiui; programuojamoms duomenų atkūrimo nutrūkus ryšiui
funkcijoms nuotoliniam pilotui gali tekti nustatyti šios funkcijos parametrus, siekiant pritaikyti šią
funkciją numatytam skrydžiui.

GM UAS.OPEN.060(2)(a) ir UAS.SPEC.060(1(a)) Nuotolinio piloto pareigos
KITOS PRIEŽASTYS
Kitos priežastys – bet koks fizinis ar psichinis sutrikimas arba bet koks jutimo organo funkcinis apribojimas,
dėl kurio nuotolinio valdymo pilotas negali saugiai vykdyti skrydžio.

AMC1 UAS.OPEN.060(2(2)b) Nuotolinio piloto pareigos
VLOS SKRYDŽIO ZONA
(a) Didžiausias UA atstumas nuo nuotolinio piloto neturi priklausyti nuo UA dydžio ir vietovės aplinkos
savybių (pvz., matomumo, aukštų kliūčių ir kt.).
(b)

Nuotolinis pilotas turi išlaikyti tokį UA atstumą, kad visada galėtų aiškiai jį matyti ir įvertinti UA
atstumą nuo kitų kliūčių. Jei skrydis vykdomas vietoje, kurioje nėra kliūčių, o nuotolinis pilotas turi
netrukdomą matomumą iki horizonto, UA galima skraidinti iki tokio atstumo, kad jis būtų aiškiai
matomas. Jei yra kliūčių, atstumas sumažinamas taip, kad nuotolinis pilotas galėtų įvertinti santykinį
UA atstumą nuo kliūties. Be to, UA turi būti pakankamai žemai, kad iš esmės būtų „apsaugotas“ nuo
kliūties, nes pilotuojami orlaiviai paprastai skrenda aukščiau už kliūtis.

GM1 UAS.OPEN.060(2(1)b) Nuotolinio piloto pareigos
SKRYDŽIO NUTRAUKIMAS, JEI SKRYDIS KELIA PAVOJŲ KITIEMS ORLAIVIAMS
Taisyklės įpareigoja nuotolinį pilotą atidžiai stebėti oro erdvę, kad būtų išvengta susidūrimo su
pilotuojamu orlaiviu pavojaus. Tai reiškia, kad nuotolinis pilotas pirmiausia yra atsakingas už susidūrimų
išvengimą. Taip yra todėl, kad pilotuojamo orlaivio pilotas (-ai) gali nematyti UA dėl mažo jo dydžio. Todėl
nuotolinis pilotas turi įvertinti susidūrimo riziką ir imtis atitinkamų veiksmų.
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Nuotolinis pilotas vis pamatęs kitą orlaivį ar parašiutą arba bet kurį kitą oro erdvės naudotoją, turi
nedelsiant išlaikyti saugų UA atstumą nuo naudotojo arba nutupdyti UA, jei šis skrieja kito objekto
trajektorijoje.
Pavyzdžiui, jei nuotolinis pilotas pamato pilotuojamą orlaivį, skrendantį labai dideliame aukštyje (t. y. 1
km ar aukščiau), jis gali tęsti skrydį, kadangi UA visada bus žemiau 120 m.
Jei nuotolinis pilotas pastebi orlaivį, skrendantį mažame aukštyje, kuriame jis gali sąveikauti su UA,
nuotolinis pilotas nedelsiant sumažina UA aukštį (pvz., iki mažiau nei 10 m virš žemės) ir išlaiko UA zonoje,
kuri yra toli (ne mažiau kaip 500 m) nuo kito orlaivio. Jei šio atstumo užtikrinti negalima, UA reikia
nedelsiant nutupdyti.

AMC1 UAS.OPEN.060(2(d)) Nuotolinio piloto pareigos
GEBĖJIMAS IŠLAIKYTI UA VALDYMĄ
(a) Nuotolinis pilotas:

(b)

(1)

prireikus sutelkia dėmesį į skrydį naudojant UA;

(2)

neeksploatuoja UA vairuodamas judančią transporto priemonę; ir

(3)

vienu metu valdo tik vieną UA.

Jei nuotolinis pilotas valdo UA iš judančios antžeminės transporto priemonės ar valties, transporto
priemonės greitis turi būti pakankamai lėtas, kad nuotolinis pilotas galėtų palaikyti UA VLOS, visą
laiką valdyti UA ir suvokti situaciją bei orientuotis.

GM1 UAS.OPEN.060(2(2)d) Nuotolinio piloto pareigos
GEBĖJIMAS IŠLAIKYTI UA VALDYMĄ
„Atvirosios“ kategorijos autonominiai skrydžiai neleidžiami, o nuotolinis pilotas turi turėti galimybę bet
kuriuo metu perimti UA valdymą, išskyrus atvejus, kai nutrūksta ryšys arba kai naudojamas laisvojo
skridimo UA.

GM2 UAS.OPEN.060(2(2)d) Nuotolinio piloto pareigos
LAISVOJO SKRIDIMO UA
„Laisvasis skridimas“ – tai skrydžiai be išorinio valdymo, išnaudojant kylančias sroves, vėjo dinamiką ir
modelio eksploatacinių savybių pranašumus. Laisvieji skrydžiai lauke vykdomi sklandytuvais arba
modeliais su varymo priemonėmis (pvz., guminėmis juostomis, šiluminiais varikliais), kurios pakelia UA į
aukštį, kur jis laisvai sklando ir prisitaiko prie oro masių.

GM2 UAS.OPEN.060(3) ir UAS.SPEC.060(3(3)c) Nuotolinio piloto pareigos
REAGAVIMO Į NELAIMES APIBRĖŽTIS
„Reagavimas į nelaimes“ – tai veiksmas, kurio imamasi reaguojant į netikėtą ir pavojingą įvykį, siekiant
sumažinti jo poveikį žmonėms, turtui ar aplinkai.

GM1 UAS.OPEN.060(3) ir UAS.SPEC.060(3(e)) Nuotolinio piloto pareigos
REAGAVIMO Į NELAIMES VEIKSMAI
Kai skrydžių naudojant UAS vietoje imamasi reagavimo į nelaimes veiksmų, UAS skrydis turi būti nedelsiant
nutrauktas, nebent jį tęsti aiškiai leistų atsakingos reagavimo į nelaimes tarnybos. Priešingu atveju turi
būti laikomasi saugaus atstumo tarp UA ir reagavimo į nelaimes vietos, kad UA netrukdytų ir nekeltų
pavojaus reagavimo į nelaimes tarnybų veiklai. UAS naudotojas ypač atidžiai stengiasi netrukdyti galimam
palaikymui iš oro ir apsaugo asmenų, susijusių su nelaime, privatumo teises.
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GM1 UAS.OPEN.060(4) Nuotolinio piloto pareigos
UA STEBĖTOJO VAIDMUO IR PIRMOJO ASMENS VAIZDAS
Nuotoliniam pilotui gali padėti UA stebėtojas, padedantis išlaikyti UA atokiai nuo kliūčių. UA stebėtojas
turi būti šalia nuotolinio piloto, kad galėtų įspėti nuotolinį pilotą, padėdamas išlaikyti reikiamą atstumą
tarp UA ir bet kokių kliūčių, įskaitant kitą oro eismo dalyvį.
UA stebėtojai taip pat gali būti naudojami, kai nuotolinis pilotas vykdo skrydžius naudodamas UAS su
pirmojo asmens vaizdu (FPV). Šis metodas naudojamas UA valdyti naudojant vaizdo sistemą, prijungtą
prie UA kameros. Bet kokiu atveju, net ir skrydžių naudojant FPV metu, nuotolinis pilotas vis tiek yra
atsakingas už skrydžio saugumą.
Kadangi šalia nuotolinio piloto esantis UA stebėtojas negali naudoti matymo priemonių (pvz., žiūronų), jo
tikslas nėra išplėsti UA nuotolį nuo nuotolinio piloto už VLOS ribų. Išimtis yra avarinės situacijos,
pavyzdžiui, jei pilotas privalo atlikti avarinį nutupdymą toli nuo piloto vietos, o žiūronai gali padėti pilotui
saugiai atlikti tokį manevrą.
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B DALIS. „Specialioji“ kategorija
AMC1 UAS.SPEC.030(2) Prašymas išduoti naudojimo leidimą
NAUDOJIMO LEIDIMO PRAŠYMO FORMA
UAS naudotojas pateikia prašymą išduoti naudojimo leidimą pagal toliau pateiktą formą. Paraiška ir visi
nurodyti arba prie paraiškos pridedami dokumentai saugomi ne trumpiau kaip du metus nuo atitinkamo
naudojimo leidimo galiojimo pabaigos arba paraiškos pateikimo atmetimo atveju. UAS naudotojas
užtikrina saugomų duomenų apsaugą nuo neteisėtos prieigos, sugadinimo, pakeitimo ir vagystės.
Deklaracija gali būti papildyta procedūrų aprašu, siekiant užtikrinti, kad visos operacijos atitiktų
Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių
duomenų judėjimo, kaip reikalaujama UAS.SPEC.050 dalies 1 punkto a papunkčio iv dalyje.

Prašymas išduoti „specialiosios“ kategorijos naudojimo leidimą
Duomenų apsauga: Asmens duomenis, įtrauktus į šią paraišką, tvarko kompetentinga institucija pagal Europos
Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis
duomenų apsaugos reglamentas). Asmens duomenis tvarkys kompetentingos institucijos prašymo vykdymo,
valdymo ir tolesnių veiksmų tikslais pagal 2019 m. gegužės 24 d. reglamento (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių
naudojimo taisyklių ir tvarkos 12 straipsnį.
Jei pareiškėjas reikalauja papildomos informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą ar savo teisių įgyvendinimą
(pvz. teisę gauti arba reikalauti ištaisyti netikslius ar neišsamius duomenis), jis kreipiasi į kompetentingos institucijos
kontaktinį centrą.
Pareiškėjas turi teisę bet kuriuo metu šalies duomenų apsaugos priežiūros institucijai pateikti skundą dėl jo asmens
duomenų tvarkymo.
⎕ Nauja paraiška

⎕ Naudojimo leidimo pakeitimas NNN-OAT-xxxxx/yyy

1. UAS naudotojo duomenys
1.1 UAS naudotojo registracijos numeris
1.2 UAS naudotojo pavadinimas
1.3 Atsakingo vadovo vardas, pavardė
1.4 Kontaktinis asmuo naudojimo klausimais
Vardas, pavardė
Telefonas
El. paštas
2. Išsami informacija apie skrydį naudojant UAS
2.1 Numatoma skrydžio pradžios data
MMMM-mm-dd
2.2 Numatoma
MMMM-mm-dd
pabaigos data
2.3 Numatoma (-os) skrydžio vieta (-os).
⎕ SORA versija __ ⎕ PDRA Nr. __-__ ⎕ kita _____________
2.4 Rizikos vertinimo nuoroda ir peržiūra
2.5 Užtikrinimo ir sąžiningumo lygis
⎕ VLOS ⎕ BVLOS
2.6 Skrydžio tipas
⎕ Taip ⎕ Ne
2.7 Pavojingųjų krovinių transportavimas
2.8.1 Skrydžių vykdymo
2.8 Naudojimo
vieta
rizikos ant žemės
2.8.2 Gretima vieta
apibūdinimas
2.9 Viršutinė naudojamosios erdvės riba
⎕A
⎕B
⎕C
⎕D
⎕E
⎕F
⎕G
2.10 Numatomo skrydžio oro erdvės tūris
⎕ U tarpas
⎕ Kita, nurodykite ___________
2.11.1 Naudojamoji
⎕ ARC-a
⎕ ARC-b
⎕ ARC-c
⎕ ARC-d
2.11 Likutinės
erdvė
skrydžio rizikos
2.11.2 Gretimos vietos
⎕ ARC-a
⎕ ARC-b
⎕ ARC-c
⎕ ARC-d
lygis
tūris
2.12 Skrydžių vykdymo vadovo nuoroda
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2.13 Atitikties įrodymų bylos nuoroda
3. UAS duomenys
3.2 Modelis
⎕ Lėktuvas ⎕ Sraigtasparnis
3.4 Didžiausi būdingi
_____ m
⎕ Daugiasraigtis aparatas ⎕
matmenys
Hibridinis / VTOL aparatas
⎕ Lengvesnis už orą / kitas
aparatas
3.5 Kilimo masė
3.6 Didžiausias greitis
_____ kg
_____ m/s (_____ kt)
3.7 Serijos numeris arba, jei taikoma, UA
registracijos ženklas
3.8 Tipo pažymėjimas (TC) arba projekto
patikros ataskaita, jei taikoma
3.9 Tinkamumo skraidyti pažymėjimo (CofA)
numeris, jei taikoma
3.10 Triukšmo pažymėjimo numeris, jei
taikoma
3.11 Smūgio į žemę poveikio mažinimas
⎕ Ne ⎕ Taip, mažas ⎕ Taip, vidutinis ⎕ Taip, didelis
3.12 Techniniai izoliavimo reikalavimai
⎕ Pagrindinis
⎕ Patobulintas
4. Pastabos
3.1 Gamintojas
3.3 UAS tipas

5. Atitikties deklaracija
Aš, toliau pasirašęs asmuo, pareiškiu, kad skrydis naudojant UAS atitiks:
— visus taikomus Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, susijusius su privatumu, duomenų apsauga, atsakomybe,
draudimu, saugumu ir aplinkos apsauga;
— taikomus Reglamento (ES) 2019/947 reikalavimus; ir
— apribojimus ir sąlygas, nustatytus kompetentingos institucijos išduotame naudojimo leidime.
Taip pat pareiškiu, kad susijęs draudimas, jei bus taikomas, bus parūpintas iki skrydžio naudojant UAS pradžios.
Data
Parašas ir antspaudas
MMMM-mm-dd

Paraiškos formos pildymo instrukcijos
Jei paraiška susijusi su esamo naudojimo leidimo pakeitimu, nurodykite naudojimo leidimo numerį ir
raudonai užpildykite laukus, kurie keičiami lyginant su paskutiniu naudojimo leidimu.
1.1

UAS naudotojo registracijos numeris pagal UAS reglamento 14 straipsnį.

1.2

UAS naudotojo vardas ir pavardė, nurodyti registracijos metu.

1.3

Atsakingo vadovo vardas, pavardė arba, jei tai fizinis asmuo, UAS naudotojo vardas ir pavardė.

1.4

Už skrydį atsakingo asmens, kuriam paskirta spręsti galimus kompetentingos institucijos pateiktus
klausimus, kontaktiniai duomenys.

2.1

Data, kurią UAS naudotojas tikisi pradėti skrydį.

2.2

Data, kurią UAS naudotojas tikisi baigti skrydį. UAS naudotojas gali prašyti neribotos trukmės; tokiu
atveju reikėtų nurodyti „Neribota“.

2.3

Vieta(-os), kur UAS naudotojas ketina vykdyti skrydį naudodamas UAS. Nurodant vietą(-as), reikia
nurodyti visą naudojamąją erdvę ir antžeminę rizikos atsargą (raudona linija 1 paveikslėlyje).
Priklausomai nuo žemės ir skrydžio rizikos bei sumažinimo priemonių taikymo, vieta gali būti
„bendroji“ arba „tikslioji“ (žr. GM2 UAS.SPEC.030 dalies 2 punktą).

1 pav. Skrydžių vykdymo vieta ir antžeminė rizikos atsarga
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Pasirinkite vieną iš trijų variantų. Jei naudojate SORA, nurodykite versiją. Jei naudojate PDRA,
nurodykite numerį ir jo versiją. Jei naudojate ne SORA rizikos vertinimo metodiką, nurodykite kokią.
Pastaruoju atveju UAS naudotojas turėtų įrodyti, kad metodika atitinka UAS reglamento 11
straipsnį.

2.5

Jei naudojama rizikos metodika yra SORA, nurodykite galutinį operacijos SAIL arba lygiavertę
informaciją, pateiktą taikant rizikos vertinimo metodiką.

2.6

Pasirinkite vieną iš dviejų variantų.

2.7

Pasirinkite vieną iš dviejų variantų.

2.8

Apibūdinkite naudojimo riziką ant žemės (t. y. gyventojų, virš kurių skrendama, tankį, išreikštą
asmenimis viename km2), jei tokie duomenys yra, arba „kontroliuojamąją antžeminę zoną“, „retai
gyvenamą vietovę“, „gyvenamą vietovę“, „žmonių sambūrius“) tiek skrydžių vykdymo, tiek
gretimoje vietovėje.

2.9

Įrašykite naudojamosios erdvės didžiausią skrydžio aukštį, išreikštą metrais ir pėdomis
skliausteliuose (pridėkite rizikos ore atsargą, jei taikoma), remdamiesi AGL, kai viršutinė riba yra
mažesnė nei 150 m (492 pėdos), arba naudokite MSL, jei viršutinė riba viršija 150 m (492 pėdas).

2.10 Pasirinkite bent vieną iš devynių variantų. Pasirinkite „Kita“, jei netinka nė vienas iš pirmiau
nurodytų variantų (t. y. karinės zonos).
2.11 Pasirinkite vieną iš keturių variantų.
2.12 Nurodykite OM identifikavimo ir pataisos numerį. Šį dokumentą reikia pridėti prie paraiškos.
2.13 Nurodykite atitikties įrodymų bylos identifikavimo ir peržiūros numerį. Šį dokumentą reikia pridėti
prie paraiškos.
3.1

UAS gamintojo pavadinimas.

3.2

UAS modelis, kurį nurodė gamintojas.

3.3

Pasirinkite vieną iš penkių variantų.

3.4

Nurodykite didžiausius UA matmenis metrais (pvz., lėktuvams: sparnų ilgį; sraigtasparniams: oro
sraigtų skersmenį; daugiasraigčiams: didžiausią atstumą tarp dviejų priešingų oro sraigtų),
naudojamus vertinant naudojimo riziką ant žemės.

3.5

Nurodykite didžiausią UA kilimo masės (TOM) reikšmę kilogramais, kuriai esant galima naudoti UAS.
Tada visus skrydžius vykdykite neviršydami šios TOM. TOM gali skirtis (tačiau negali viršyti) UAS
gamintojo nurodytos MTOM.

3.6

Didžiausias kreiserinis oro greitis, išreikštas m/s ir kt skliausteliuose, nurodytas gamintojo
instrukcijose.

3.7

Unikalus UA serijos numeris (SN), kurį nurodo gamintojas pagal standartą ANSI/CTA-2063-A-2019
„Mažų nepilotuojamų antenų sistemų serijos numeriai“, 2019, arba UA registracijos ženklas, jei UA
yra registruotas. Jei UAS yra sukonstruota privačiai arba neturi unikalaus SN, įterpkite unikalų
nuotolinio identifikavimo sistemos SN.

3.8

Jei reikia, įtraukite EASA TC numerį arba EASA išduotą UAS projekto patikros ataskaitos numerį.

3.9

Jei kompetentinga institucija reikalauja UAS su EASA TC, UAS turėtų turėti tinkamumo skraidyti
pažymėjimą (CofA).

3.10 Jei kompetentinga institucija reikalauja UAS su EASA TC, UAS turėtų turėti triukšmo pažymėjimą.
3.11 Pasirinkite vieną iš keturių variantų.
3.12 Pasirinkite vieną iš dviejų variantų.
4

Laisvo teksto laukas svarbioms pastaboms pridėti.

1 pastaba. 3 dalyje galima nurodyti daugiau nei vieną UAS. Tokiu atveju dalyje reikia nurodyti visų
numatomų eksploatuoti UAS duomenis. Jei reikia, laukai gali dubliuotis.
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2 pastaba. Parašas ir antspaudas gali būti pateikti elektronine forma.

AMC2 UAS.SPEC.030(2) Prašymas išduoti naudojimo leidimą
REIKŠMINGI NAUDOJIMO LEIDIMO PAKEITIMAI
(a) Bet koks ne redakcinis pakeitimas, turintis įtakos naudojimo leidimui arba susijusiems
dokumentams, kurie pateikiami siekiant įrodyti, jog laikomasi leidimui nustatytų reikalavimų, yra
laikomas reikšmingu pakeitimu.
(b)

Kalbant apie informaciją ir dokumentus, susijusius su leidimu, pakeitimai turėtų būti laikomi
reikšmingais, jei tai yra, pavyzdžiui:
(1)

skrydžių pokyčiai, kurie turi įtakos rizikos vertinimo prielaidoms;

(2)

pakeitimai, susiję su UAS naudotojo valdymo sistema (įskaitant pagrindinių darbuotojų
pasikeitimus), jos nuosavybe arba pagrindine veiklos vykdymo vieta;

(3)

neredakciniai pakeitimai, turintys įtakos skrydžių rizikos vertinimo ataskaitai;

(4)

ne redakciniai pakeitimai, turintys įtakos UAS naudotojo politikai ir procedūroms; ir

(5)

ne redakciniai pakeitimai, turintys įtakos OM (jei reikia).

GM1 UAS.SPEC.030(2) Prašymas išduoti naudojimo leidimą
NAUDOJIMO LEIDIMO PRAŠYMO FORMA
Priklausomai nuo operacijos rizikos lygio, UAS techninės charakteristikos gali atlikti svarbų vaidmenį
mažinant riziką. Tokiu atveju UAS naudotojas gali pateikti papildomos informacijos NAA apie skraidinamų
UAS charakteristikas. NAA bet kuriuo atveju prireikus paprašys papildomų duomenų.
Kaip pavyzdį, kaip sisteminti papildomą informaciją, UAS naudotojas gali papildyti paraišką leidimui su
toliau nurodytais papildomais elementais gauti. Pavyzdžio elementus galima pridėti arba pašalinti.
VAŽIUOKLĖ
Tipas
Charakteristikos
Dažai (1):
Žibintai (2)
⎕ taip ⎕ ne
Orlaivio matomumo žibintai:

⎕ taip
⎕ ne
⎕ Fiksuota
⎕ Ištraukiama
⎕ Kita
⎕ Ratai
⎕ Slidės
⎕ Kojelės
⎕ Kita
MATOMUMO CHARAKTERISTIKOS (2)
Ryškumas:

Valdymo lemputės (skrydžio režimo ar įspėjimo indikatoriai ir kt.):

VARIKLIAI (3)
⎕ Elektros
Apibūdinimas:

⎕ Vidaus degimo

⎕ Hibridinis

⎕ Kita

Pastaba.
Pateikite trumpą aprašymą (pavyzdžiui, trauklių sistemos, bendraašės sistemos, jei tai
daugiasraigčiai aparatai, kombinuotosios sistemos ir kt.).
SISTEMOS
⎕ Oro sraigtai
⎕ Turbinos
⎕ Kita Aprašymas:
Valdymo ir (arba) padėties nustatymo sistema (4)
SKRYDŽIO VALDYMAS (5)
Gamintojas:
Modelis:
Aprašas:
SKRYDŽIO NUTRAUKIMO SISTEMA (6)
Aprašas:
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SKRYDŽIO REŽIMAI (7)
Aprašas:
ANTŽEMINĖ VALDYMO STOTIS (8)
Siųstuvas:
Gamintojas:
Mobilioji / kompiuterinė programa:
Gamintojas:
Kita:
Gamintojas:
KONTROLĖS RYŠIO JUNGTIS

Modelis:
Modelis:
Modelis:

Aprašymas (dažnis):
TELEMETRIJOS RYŠIO JUNGTIS

⎕ taip

⎕ ne

⎕ taip

⎕ ne

⎕ taip

⎕ ne

⎕ taip

⎕ ne

Aprašymas (dažnis):
VAIZDO SISTEMOS RYŠIO JUNGTIS (FPV)
Aprašymas (dažnis):
KROVINIO RYŠIO JUNGTIS
Aprašymas (dažnis):
KROVINYS (9)
TIPAS
⎕ Fiksuotas

⎕ Keičiamas

Aprašymas:
NAUDOJIMO RIBOS (10)
Didžiausias skrydžio aukštis:
Didžiausias oro greitis:
Oro sąlygos:
SAUGOS SISTEMOS / SAUGOS TINKLAI IR SĄMONINGUMAS (11)
APTIKIMAS IR IŠVENGIMAS
⎕ taip
⎕ ne
Apibūdinimas:
GEOGRAFINIS RIBOJIMAS
⎕ taip
⎕ ne
Apibūdinimas:
ATSAKIKLIS
⎕ taip
⎕ ne
Apibūdinimas:
SMŪGIO ENERGIJOS RIBOJIMO SISTEMOS
⎕ taip
⎕ ne
Apibūdinimas:
KITA
Aprašas:

(1)

DAŽAI
Apibūdinkite bet kokius matomus (žymes) ir reikšmingus (spalva, forma ir pan.) dažytus
elementus.

(2)

ŽIBINTAI
Aprašykite žibintus, įskaitant jų spalvas ir vietas.

(3)

VARIKLIAI
Pažymėkite naudojamo variklio rūšį, nurodydami (tam skirtoje vietoje) gamintoją ir modelį
bei išsamiai nurodydami svarbią informaciją, pvz., variklių skaičių, konfigūraciją ir kt. Jei
reikia, galite pridėti jėgainės projektavimo schemas.

(4)

VALDYMO IR (ARBA) PADĖTIES NUSTATYMO SISTEMA
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Šiame skyriuje be aprašymo ir informacijos, kuri reikalinga šioms sistemoms apibūdinti,
nurodykite sistemų pažymėjimus ir įvertinimus, pvz., susijusius su elektromagnetiniu
suderinamumu arba bet kokia kita Europos direktyva, kurią tenkina orlaivyje sumontuota
įranga. Į šią informaciją bus atsižvelgta atliekant specialiosios rizikos vertinimą, taikant
specialiųjų skrydžių rizikos vertinimo (SORA) arba bet kokią kitą rizikos vertinimo metodiką,
kuria vadovaujamasi vertinant skrydžius ir suteikiant jiems leidimus.
(5)

SKRYDŽIO VALDYMAS
Nurodykite skrydžio valdiklio gamintoją ir modelį. Apibūdinkite svarbius aspektus, turinčius
įtakos skrydžio saugai.

(6)

SKRYDŽIO NUTRAUKIMO SISTEMA
Apibūdinkite ir nurodykite sistemos technines charakteristikas, skrydžio režimus, sistemos
aktyvavimą ir komponentų pažymėjimus bei įvertinimus, taip pat pateikite elektromagnetinio
suderinamumo įrodymus, į kuriuos reikia atsižvelgti taikant SORA arba bet kokią kitą skrydžių
rizikos vertinimo ir leidimų išdavimo metodiką.

(7)

SKRYDŽIO REŽIMAI
Apibūdinkite skrydžio režimus (t. y. rankinis, dirbtinis stabilumas naudojant valdiklį,
automatinis, autonominis). Kiekvienu skrydžio režimu apibūdinkite kintamąjį, kuris valdo
orlaivį: padėties pokyčiai, greičio valdymas, aukščio valdymas, aukščio valdymo tipas (koks
jutiklis tam naudojamas) ir kt.

(8)

ANTŽEMINĖ VALDYMO STOTIS
„Šifruotų“ jungčių atveju apibūdinkite naudojamą šifravimo sistemą, jei tokia yra.

(9)

KROVINYS
Apibūdinkite kiekvieną skirtingą krovinio konfigūraciją, kuri turi įtakos misijai arba, jos
nekeičiant, turi įtakos svoriui ir pusiausvyrai, elektros krūviui ar skrydžio dinamikai. Įtraukite
visą svarbią techninę informaciją. Jei reikia, galite naudoti kitus dokumentus, kuriuose
nurodyta informacija.

(10) NAUDOJIMO RIBOS
Šiame skyriuje nurodykite didžiausią skrydžio aukštį, didžiausią oro greitį (įskaitant pakilimo
Vmax, nutūpimo Vmax ir horizontaliosios padėties Vmax) ir meteorologines ribines sąlygas,
kuriomis UAS gali skraidyti (pvz., lietus, didžiausias vėjas ir kt.).
(11) SAUGOS SISTEMOS / SAUGOS TINKLAI IR SĄMONINGUMAS
Apibūdinkite orlaivyje įdiegtas sistemas arba įrangą, skirtą sumažinti galimą skrydžio saugos
riziką, nesvarbu, ar jos įtrauktos į formą, ar ne.

GM2 UAS.SPEC.030(2) Prašymas išduoti naudojimo leidimą
„BENDRASIS“ IR „TIKSLUSIS“ NAUDOJIMO LEIDIMAS
Pagal UAS reglamento 12 straipsnį kompetentinga institucija gali suteikti „bendrąjį“ naudojimo leidimą,
t.y. leidimą vykdyti neribotą skaičių skrydžių neapibrėžtose vietose per naudojimo leidimo galiojimo
laikotarpį. (Priešingai nei „bendrasis“ naudojimo leidimas, leidimas vykdyti ribotą skaičių skrydžių ir (arba)
vykdyti juos konkrečiose vietose, nurodytose geografinėmis koordinatėmis, vadinamas „tiksliuoju“
naudojimo leidimu.)
„BENDROJO“ NAUDOJIMO LEIDIMO IŠDAVIMO SĄLYGOS
„Bendrajame“ naudojimo leidime nenurodoma tiksli vieta (geografinės koordinatės), todėl leidimas
taikomas visoms vietoms, kurios atitinka patvirtintas sąlygas / apribojimus (pvz., gyventojų tankis skrydžių
ir gretimoje vietovėse, skrydžių ir gretimos vietovių oro erdvės klasė, didžiausias aukštis ir pan.). UAS
naudotojas turi patikrinti kiekvieną savo vykdomą skrydį, ar jis:
—

atitinka rizikos mažinimo ir veiklos saugos tikslus, nustatytus SORA, taip pat reikalavimus, išvardytus
naudojimo leidime; ir
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vykdomas vietovėje, kurios charakteristikos ir sąlygos atitinka SORA GRC ir ARC klasifikaciją, kurią
patvirtino NAA.

Bet kokiu atveju UAS naudotojas turi patikrinti, ar jo valstybė narė paskelbė geografinę zoną skrydžių
vykdymo vietoje pagal UAS reglamento 15 straipsnį, reikalaujantį turėti skrydžio leidimą (pvz.,
reikalavimas gali būti taikomas „U-Space“ apimamoms vietoms). Skrydžio leidimo nereikėtų painioti su
naudojimo leidimu. Kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar UAS naudotojas turi teisę gauti „bendrąjį“
naudojimo leidimą, yra šie:
1.

Apribojimai, susiję su veiklos scenarijumi, naudojamąja erdve ir naudojimo leidime nurodytomis
atsargomis, išreiškiami taip, kad UAS naudotojui būtų paprasta užtikrinti šių apribojimų laikymąsi.
UAS naudotojui bus lengviau užtikrinti atitiktį, jei sąlygos bus nedviprasmiškos ir nebus vietos
interpretacijai. Taip būna tais atvejais, kai, pavyzdžiui:
—

reikalinga kontroliuojamoji antžeminė zona arba yra labai mažas gyventojų tankis;

—

skrydis vykdomas atskirtoje oro erdvėje.

Šiuo atžvilgiu „bendrieji“ naudojimo leidimai gali būti svarbūs skrydžiams, vykdomiems pagal PDRASxx, nes sąlygos yra panašios į deklaratyvaus STS, o UAS naudotojui gana lengva užtikrinti sąlygų
laikomąsi.
Paprastai, kai iGRC ≥ 4 arba iARC ≥ ARC-c, gali būti tinkamesnis „tikslusis“, o ne „bendrasis“
naudojimo leidimas.
2.

Strateginės rizikos mažinimo priemonės, jei jų yra, nėra interpretuojamos arba sunkiai
įgyvendinamos.
Kai kurių strateginių rizikos mažinimo priemonių naudojimas (M1 GRC arba 5 veiksmas ARC atveju)
dažnai skatina UAS naudotojo ir NAA diskusijas dėl duomenų šaltinių (gyventojų tankio, eismo
dalyvių tankio / tipo tam tikroje oro erdvėje) tinkamumo / galiojimo ir siūlomų strateginių rizikos
mažinimo priemonių efektyvumo. Be to, kai kurias iš šių priemonių sunku įgyvendinti ir NAA ne
visada gali tiesiog pasikliauti UAS naudotojo pajėgumu tai padaryti.
Toliau pateikiami pavyzdžiai priemonių, kurias sunku įgyvendinti arba galima interpretuoti:
—

vietinis gyventojų tankio mažinimas;

—

pašalinių asmenų nebuvimo užtikrinimas labai didelėse, kontroliuojamosiose antžeminėse
zonose arba didelių, kontroliuojamųjų antžeminių zonų rezervavimas tankiai apgyvendintose
aplinkose;

—

skrydžio oro erdvėje, kuriam reikalingas naujas protokolas su ANSP/ATSP ir pan. pradėjimas.
Pastaba. Ateityje kokybiška strateginio konfliktų išvengimo („U-space“) paslauga gali būti
tinkama rizikos mažinimo priemonė „bendrajam“ naudojimo leidimui.

3.

NAA įvertino UAS naudotojo gebėjimą nustatyti / įvertinti vietos sąlygas. UAS naudotojas turi taikyti
kruopštų ir dokumentais pagrįstą procesą, kad nustatytų / įvertintų vietos sąlygas ir jų atitiktį
leidime (skrydžių vykdymo vadove (OM)) nurodytiems apribojimams. UAS naudotojas apmoko savo
darbuotojus vertinti naudojamąją erdvę, atsargas ir rizikos mažinimo priemones ruošiantis kitoms
operacijoms. UAS naudotojas taip pat dokumentuoja ir įrašo vietų įvertinimą (pvz., misijų bylose),
kad NAA galėtų reguliariai tikrinti, kaip laikomasi šio proceso.

Paprastoms operacijoms, kai tenkinami 1 ir 2 kriterijai, NAA gali nuspręsti pirmiausia išduoti „bendrąjį“
naudojimo leidimą ir, vykdydama nuolatinę priežiūrą, įvertinti procedūrų patikimumą.
Sudėtingoms operacijoms, kai netenkinami 1 ir 2 kriterijai, svarbiausias yra trečiasis kriterijus. Nors NAA
gali pakankamai užtikrintai tiesiogiai išduotų „bendrąjį“ naudojimo leidimą, ji taip pat gali nuspręsti
įtraukti tam tikrus apribojimus vietoms, kurios galioja pirmajam (ar dar keliems) skrydžiams. UAS
naudotojas turi pateikti NAA įrodymus, kad buvo laikomasi trečiajame kriterijuje nustatyto proceso, o UAS
naudotojo nurodyta vietovė ir jos sąlygos atitinka leidimą. NAA peržiūrės įrodymus (kaip ir „tiksliojo“
leidimo atveju) ir raštu patvirtins naudotojui, ar jie ją tenkina.
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Kai NAA turės pakankamai įrodymų, kad UAS naudotojas gali pats atlikti vertinimus, vietos apribojimai gali
būti panaikinti.
Galiausiai šį pajėgumą įrodyti gali padėti lengvosios UAS naudotojo pažymėjimas (LUC) (žr. toliau).
SKIRTUMAS TARP „BENDROJO“ NAUDOJIMO LEIDIMO IR LENGVOSIOS UAS NAUDOTOJO
PAŽYMĖJIMO
Naudojimo leidimas, kai vietos yra bendrai identifikuojamos, tam tikru mastu gali būti siejamas su tam
tikromis LUC turėtojui suteiktomis privilegijomis: UAS naudotojas gali planuoti naujus skrydžius
neišsiimdamas naujo naudojimo leidimo kiekvienam iš jų. Tačiau LUC suteikia daugiau lankstumo nei
bendrasis naudojimo leidimas, kadangi UAS naudotojas gauna įvairaus lygio privilegijas, įskaitant galimybę
pradėti naujų tipų operacijas arba naudoti anksčiau nepatvirtintas UAS rūšis.
Kita vertus, „bendrajam“ naudojimo leidimui nebūtina, kad UAS naudotojas oficialiai įdiegtų valdymo
sistemą. Tokia valdymo sistema būtų neproporcinga mažos rizikos operacijoms (pvz., PDRA-Sxx) (žr. 2
kriterijų). Tačiau kuo daugiau reikalavimų kyla iš SORA, o naudojimo leidimų sąlygas sunku patikrinti ir jų
laikytis, tuo patikimesni turi būti procesai ir UAS naudotojo organizacija, siekiant užtikrinti, kad nebūtų
nukrypimų.
Galiausiai LUC tampa būtinas, kai rizika nukrypti nuo šių procedūrų yra didelė ir kai nuokrypis nuo
patvirtintų sąlygų ženkliai padidina skrydžio riziką. LUC valdymo sistema bus reikalinga siekiant užtikrinti
UAS naudotojo procedūrų laikymąsi nepriklausomu procesu.
Šiuo atžvilgiu LUC gali būti svarbesnis už „bendrąjį“ naudojimo leidimą šiais atvejais:
—

skrydžiams, kai SAIL ≥4 (dėl OSO Nr. 1 „Užtikrinti, kad UAS naudotojas būtų kompetentingas“ ir
(arba) labai patikimas); arba

—

skrydžiams, kai SAIL ≥3 , kuomet taikomos strateginės antžeminės rizikos mažinimo priemonės (M1)
arba strateginės skrydžio rizikos mažinimo priemonės (5 veiksmas), siekiant užtikrinti, kad
pareiškėjas laikosi tinkamos saugos kultūros, kad galėtų atlikti vietos rizikos vertinimą.

AMC1 UAS.SPEC.030(3)(e) Prašymas išduoti naudojimo leidimą
SKRYDŽIŲ VYKDYMO VADOVAS. ŠABLONAS
Jei reikalaujama pagal UAS.SPEC.030 dalies 3 punkto e papunktį, OM mažų mažiausiai pateikiama toliau
nurodyta informacija (jei taikoma), pritaikyta vietai ir skrydžio rūšiai.
0.

Viršelis ir kontaktinė informacija.

0.1

Viršelis, kuriame nurodytas UAS naudotojas ir pavadinimas „Skrydžių vykdymo vadovas“,
kontaktinė informacija ir OM peržiūros numeris.

0.2

Turinys.

1.

Įvadas

1.1

Apibrėžtys, akronimai ir santrumpos.

1.2

OM pakeitimų ir peržiūrų sistema (išvardykite pakeitimus, kuriems reikia išankstinio patvirtinimo, ir
pakeitimus, apie kuriuos reikia pranešti kompetentingai institucijai).

1.3

Galiojančių puslapių sąrašas (galiojančių puslapių sąrašas, nebent visas vadovas būtų perleistas iš
naujo ir jame nurodyta įsigaliojimo data).

1.4

OM tikslas ir taikymo sritis su trumpu įvairių dokumentų dalių aprašymu.

1.5

Saugos pareiškimas (įtraukite pareiškimą, kad OM atitinka taikomus Reglamento (ES) 2019/947
reikalavimus ir lengvosios UAS naudotojo pažymėjimo (LUC) leidimą arba leidimo sąlygas, jei tai LUC
turėtojas, ir pateikite instrukcijas, kurių turi laikytis skrydžio operacijose dalyvaujantis personalas).

1.6

pataisymai su jų įsigaliojimo datomis.

1.7

Patvirtinantis parašas (pareiškimą turi pasirašyti atskaitingas vadovas).

2.

UAS naudotojo organizacijos apibūdinimas (įtraukite organizacinę schemą ir trumpą aprašą).
31 psl. iš 82

ED sprendimo 2019/021/R II priedas
3.

Naudojimo koncepcija (ConOps)

Apibūdinkite toliau nurodytus kiekvieno skrydžio aspektus.
3.1

Pobūdis ir susijusi rizika (apibūdinkite vykdomos veiklos pobūdį ir susijusią riziką).

3.2

Naudojimo aplinka ir numatyto naudojimo geografinė zona (bendrai apibūdinkite vietovės, virš
kurios bus skrendama, ypatybes, topografiją, kliūtis ir t. t., taip pat naudotinos oro erdvės ypatybes
ir aplinkos sąlygas (t.y. orą ir elektromagnetinę aplinką); būtina apibrėžti naudojamąją erdvę ir
rizikos atsargas atsižvelgiant į antžeminę ir skrydžio riziką).

3.3

Naudojamos techninės priemonės (bendrais bruožais apibūdinkite jų pagrindines charakteristikas,
veikimą ir apribojimus, įskaitant UAS, išorines sistemas, palaikančias UAS veiklą, įrenginius ir kt.)

3.4

Operacijose dalyvaujančių darbuotojų, tokių kaip nuotolinis pilotas, UA stebėtojas, stebėtojas (VO),
prižiūrėtojas, kontrolierius, skrydžių vadovas ir kt., kompetencija, pareigos ir atsakomybė (pradinė
kvalifikacija; patirtis naudojant UAS; patirtis atliekant konkrečią operaciją; mokymas ir tikrinimas;
taikomų taisyklių laikymasis ir nurodymai įgulos nariams dėl sveikatos, tinkamumo pareigoms ir
nuovargio; nurodymai darbuotojams, kaip palengvinti kompetentingos institucijos darbuotojų
atliekamus patikrinimus).

3.5

Rizikos analizė ir nustatytos rizikos mažinimo metodai (naudotos metodikos aprašymas; peteliškės
analizės pristatymas ir kt.).

3.6

Techninė priežiūra (pateikite priežiūros instrukcijas, kurių būtina laikytis tam, kad UAS būtų saugios
būklės, apimdami UAS gamintojo priežiūros instrukcijas ir reikalavimus, jei taikoma).

4.

Įprastos procedūros

(UAS naudotojas užpildo šiuos punktus atsižvelgdamas į toliau išvardytus elementus. Visiems skrydžiams
naudojant UAS taikomos procedūros gali būti išvardytos 4.1 punkte).
4.1

Bendrosios procedūros, taikomos visiems skrydžiams

4.2

Vienam skrydžiui būdingos procedūros

5.

Nenumatytų atvejų procedūros

(UAS naudotojas užpildo šiuos punktus atsižvelgdamas į toliau išvardytus elementus. Visiems skrydžiams
naudojant UAS taikomos procedūros gali būti išvardytos 5.1 punkte).
5.1

Bendrosios procedūros, taikomos visiems skrydžiams

5.2

Vienam skrydžiui būdingos procedūros

6.

Avarinės procedūros

(UAS naudotojas nustato procedūras avarinėms situacijoms spręsti.)
7.

Avarijos likvidavimo planas (ERP) (neprivalomas)

8.

Saugumas (saugumo procedūros, nurodytos UAS.SPEC.050 dalies a punkto ii ir iii papunkčiuose;
instrukcijos, gairės, procedūros ir atsakomybė įgyvendinant saugumo reikalavimus ir saugant
UAS nuo neteisėto pakeitimo, trikdžių ir kt..]

9.

UAS.SPEC.050 a punkto v papunktyje pateikiamos nepatogumų ir poveikio aplinkai mažinimo
gairės;

10.

Pranešimo apie įvykius procedūros pagal reglamentą (ES) Nr. 376/2014.

11.

Registracijos įrašų tvarkymo procedūros (instrukcijos apie pilotų žurnalus ir įrašus bei kitus
duomenis, kurie laikomi naudingais veiklai sekti ir stebėti).

AMC2 UAS.SPEC.030(3)(e) Prašymas išduoti naudojimo leidimą
„VIDUTINIO“ IR „AUKŠTO“ PATIKIMUMO VEIKLOS PROCEDŪROS
1.
Šių taikymo sritis
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Ši AMC apima vidutinio ir aukšto lygio veiklos procedūrų patikimumo kriterijus, kurių
reikalaujama pagal šiuos OSO:
(a)

OSO #08. Techninė problema su UAS. Veiklos procedūros nustatytos, patvirtintos ir jų
laikomasi;

(b)

OSO #11. Išorinių sistemų, palaikančių skrydžius naudojant UAS, nusidėvėjimas –
nustatytos procedūros, skirtos tvarkyti išorinių sistemų, palaikančių skrydžius
naudojant UAS, nusidėvėjimą;

(c)

OSO #14. Žmogaus klaida – veiklos procedūros nustatytos, patvirtintos ir jų laikomasi;
ir

(d)

OSO #21. Nepageidaujamos skrydžio vykdymo sąlygos – veiklos procedūros nustatytos,
patvirtintos ir jų laikomasi.

Šie kriterijai taip pat gali būti naudojami siekiant taikyti vidutinio ir aukšto veiklos procedūrų
patikimumo kriterijus, kurių reikalaujama pagal rizikos mažinimo priemones, nustatytas
AMC1 11 straipsnio B priede.
2.

Vientisumo lygio kriterijai
2.1.

1 kriterijus. Procedūros apibrėžtis
2.1.1. AMC1 E priedo 11 straipsnyje pateikiami būtiniausi elementai, kuriuos veiklos procedūros turi tinkamai apimti numatomiems skrydžiams.
2.1.2. Procedūros nustatomos laikantis AMC1 UAS.SPEC.030 dalies 3 punkto e papunkčio OM
šablone2 dėl „specialiosios“ kategorijos skrydžių naudojant UAS leidimų ir atitinkamų
gairių GM1 UAS.SPEC.030 dalies 3 punkto e papunktyje, kadangi ten pateikiama
daugiau informacijos apie elementus, minimus 2.1.1. punkte.

2.2.

2 kriterijus. Procedūros sudėtingumas
2.2.1. Remiantis SORA „procedūros sudėtingumo“ kriterijumi dėl žemo vientisumo lygio,
aukštesnio vientisumo lygio procedūros neturėtų būti sudėtingos. Tai reiškia, kad
nuotolinių pilotų ir (arba) kito personalo, atsakingo už būtinas UAS veiklai pareigas,
darbo krūvis ir (arba) sąveika su kitais subjektais (pvz., oro eismo vadovybe (ATM) ir
kt.) turėtų būti apribota iki tokio lygio, kuris nepakenktų jų gebėjimui tinkamai laikytis
procedūrų.
2.2.2. Procedūros tvirtinamos pagal 3.5 punktą.

2.3.

3 kriterijus. Galimos žmogaus klaidos įvertinimas
Siekiant sumažinti žmogaus klaidas, turi būti sukurtos veiklos procedūros:

3.

(a)

kiekviena užduotis ir visa procedūros užduočių seka turi būti intuityvi,
nedviprasmiška ir aiškiai apibrėžta;

(b)

užduotys turi būti aiškiai paskirstytos atitinkamoms pareigoms ir asmenims,
užtikrinant subalansuotą darbo krūvį (žr. 2.2 punktą);

(c)

procedūrose turi būti tinkamai atsižvelgta į nuovargį ir stresą, taip pat kitus
aspektus ir: darbo laiką, reguliarias pertraukas, poilsio laikotarpius, taikomus
sveikatos ir saugos reikalavimus naudojimo aplinkoje, perdavimo-perėmimo
procedūras, atsakomybę ir darbo krūvį.

Užtikrinimo lygio kriterijai
3.1. Šiose AMC aprašyto patvirtinimo proceso tikslas – patvirtinti, ar siūlomos veiklos procedūros
yra išsamios ir tinkamos, kad būtų užtikrintas saugus numatytų skrydžių naudojant UAS
vykdymas.

______________________
2 EASA dirba JARUS, siekdama iš dalies pakeisti SORA A priedą. Kai ši veikla bus baigta (planuojama 2022-ųjų 2-ąjį ketvirtį), A
priedo pavadinimas bus pakeistas į „Skrydžių vykdymo vadovas“ ir jame bus aprašyta, kaip UAS naudotojas turėtų parengti
skrydžių vykdymo vadovą, kurio turinys būtų proporcingas skrydžio SAIL. SORA A priedas taip pat pakeis AMC1 UAS.SPEC.030
dalies 3 punkto e papunktį ir GM1 UAS.SPEC.030 dalies 3 punkto e papunktį.
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3.2.

Patvirtinimo procesas turi apimti šiuos veiksmus:
(a)

procedūrų užbaigtumo peržiūra siekiant užtikrinti, kad:
(1)

buvo išnagrinėti visi 2.1.1 ir 2.1.2 punktuose nurodyti elementai; ir

(2)

buvo atsižvelgta į visas susijusias nuorodas, įskaitant, bet neapsiribojant:
(i)

taikomas taisykles;

(ii)

kompetentingos institucijos ir (arba) kitų atitinkamų institucijų ar
subjektų reikalavimus;

(iii)

vietos reikalavimus ir sąlygas;

(iv)

rekomenduojamą skrydžių naudojant UAS praktiką;

(v)

UAS gamintojo ir bet kurio kito UAS įrangos gamintojo instrukcijas, jei
taikoma;

(vi)

nurodymus ir reikalavimus iš išorės teikiamų paslaugų, palaikančių UAS
veiklą, jei taikoma;

(vii)

ankstesnės patirties rezultatus, įskaitant bandymus ir (arba) modeliavimą,
kaip nurodyta c ir d punktuose; ir

(viii) sutikimu pagrįstus savanoriškus pramonės standartus;
(b)

eksperto išvadą, skirtą procedūrų tinkamumui įvertinti, remiantis:
(1)

kiekvienos procedūros tikslu(-ais);

(2)

atitinkamais pagrindiniais veiklos parametrais / rodikliais ir (arba) pasirinkimo
galimybių lyginamąja analize, jei taikoma;

(3)

procedūrų sudėtingumo įvertinimu pagal 2.2 punktą; ir

(4)

žmogiškųjų veiksnių įtakos procedūroms įvertinimą pagal 2.3 punktą;

(c)

procedūrų tinkamumo įrodymą, atliekant bandymus arba praktines užduotis UAS
naudojimo etapams, išskyrus UA skrydį, kuriame naudojama UAS ir (arba) bet kokia
išorinė skrydį palaikanti sistema;

(d)

nenumatytų atvejų ir avarinių procedūrų tinkamumo įrodymą:
(1)

specialius skrydžio bandymus, atliekamus vietoje, kurioje skrydžio ir antžeminė
rizika yra mažesnė, ir (arba) tipinius posistemių bandymus; arba

(2)

modeliavimą, jei įrodyta, kad jis tinka numatytam tikslui ir duoda teigiamų
rezultatų; arba

(3)

kitas priemones, priimtinas leidimą išduodančiai kompetentingai institucijai;

(e)

jei pasirinktas variantas, nurodytas d punkto 3 papunktyje , šių priemonių tinkamumo
procedūrų tinkamumui įrodyti pagrindimą;

(f)

procedūrų tinkamumo įrodymo įrašą, įskaitant bent:
(1)

UAS naudotojo vardą, pavardę ir registracijos numerį;

(2)

bandymų arba modeliavimo datą(-as) ir vietą(-as);

(3)

naudojamų priemonių identifikatorius, pvz. atliekant bandymus ar modeliavimą,
kuriuose naudojamos faktinės UAS: tipo kategorija, gamintojo pavadinimas ir
kiekvieno naudojamo UA modelis bei serijos numeris;

(4)

atliktų bandymų arba modeliavimo aprašymą, įskaitant tikslą, numatomus
rezultatus (įskaitant pagrindinius veiklos parametrus / rodiklius, jei reikia), kaip
jie buvo atlikti, kaip gauti rezultatai ir išvados; ir

(5)

asmens, kurį UAS naudotojas paskyrė atlikti bandymus ar modeliavimą, parašą;
34 psl. iš 82

(g)

3.3.

3.4.
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UAS skrydžiams, kuriems reikalingas aukštas užtikrinimo lygis, procedūros ir tam skirti
skrydžio bandymai, modeliavimas ar kitos kompetentingai institucijai priimtinos
priemonės, nurodytos 3.2 punkte, patvirtintos leidimą išduodančios kompetentingos
institucijos arba jos pripažinto subjekto.

3.2 punkto d papunkčio 1 dalyje nurodytiems skrydžio bandymams taikomos šios sąlygos:
(a)

turi būti nustatyta UAS techninės ir programinės įrangos konfigūracija;

(b)

UAS naudotojas turi atlikti numatytus skrydžio bandymus;

(c)

jei modeliavimas, nurodytas 3.2 punkto d papunkčio 2 dalyje, neatliekamas, specialieji
skrydžio bandymai apima visus svarbius nenumatytų atvejų ir avarinių procedūrų
aspektus;

(d)

UAS skrydžiams, kuriems reikalingas aukštas užtikrinimo lygis, atliekami specialieji
skrydžio bandymai, kuriais siekiama patvirtinti procedūras ir kontrolinius sąrašus, turi
apimti visą skrydžio turinį arba būti atsargūs;

(e)

UAS naudotojas tyri atlikti tiek skrydžio bandymų, kiek susitarta su kompetentinga
institucija, kad įrodytų siūlomų procedūrų tinkamumą;

(f)

specialieji skrydžio bandymai turi būti atliekami saugioje aplinkoje (kuo įmanoma
labiau sumažinant antžeminę ir skrydžio riziką), kartu užtikrinant bandymų rezultatų
reprezentatyvumą numatomoms UAS operacijoms; ir

(g)

UAS naudotojas turi įrašyti skrydžio bandymus kartu su informacija, kuri turi būti
įrašyta pagal UAS.SPEC.050 dalies 1 punkto g papunktį, pvz., žurnale, kaip nurodyta
AMC1 UAS.SPEC.050 dalies 1 punkto g papunktyje; įrašas apima visas galimas
nustatytas problemas.

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 2.2 punkte nurodyto vientisumo kriterijaus,
patvirtinamas procedūrų sudėtingumas.
3.4.1. Šis patvirtinimas apima:
(a)

eksperto sprendimą, nurodytą 3.3 punkto b papunktyje; ir

(b)

procedūrų tinkamumo įrodymą, nurodytą 3.3 punkto c ir d papunkčiuose.

3.4.2. UAS naudotojas patvirtina metodą, pagal kurį atitinkami darbuotojai, t. y. nuotolinis
pilotas ir (arba) kiti darbuotojai, atsakingi už būtinas skrydžiui naudojant UAS pareigas,
įvertintų procedūrų sudėtingumą. Šis metodas pritaikomas kiekvienos procedūros
užduočiai(-tims) reikalingam darbo krūviui įvertinti.
Pavyzdžiui, vienas tinkamas nuotolinio piloto ir (arba) kitų darbuotojų, atsakingų už
skrydžiui naudojant UAS svarbias pareigas, darbo krūvio įvertinimo metodas yra
„Bedfordo darbo krūvio skalė“, kuri buvo sukurta kaip kokybinė ir gana paprasta
metodika, skirta įvertinti pilotų darbo krūvį, susijusį su orlaivio žmogaus ir mašinos
sąsajos (HMI) projektavimu. Tačiau ši metodika yra pakankamai bendro pobūdžio, kad
ją būtų galima taikyti ir užduotims, susijusioms su veiklos procedūromis, kurias turi
atlikti nuotoliniai pilotai ir (arba) kiti darbuotojai, atsakingi už būtinas skrydžiui
naudojant UAS funkcijas.
1 paveikslėlyje pavaizduota Bedfordo darbo krūvio skalė, pritaikyta skrydžių naudojant
UAS veiklos procedūroms: „pilotas“ pakeičiamas žodžiu „nuotolinis įgulos narys“ (t. y.
nuotolinis pilotas arba kitas darbuotojas, atliekantis skrydžiui naudojant UAS būtinas
pareigas), o „piloto sprendimas“ – „nuotolinis įgulos narys atlieka procedūros užduotį“.
Procedūra gali apimti vieną ar daugiau užduočių.
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1 pav. Bedfordo darbo krūvio skalė, pritaikyta skrydžių naudojant UAS veiklos procedūroms

AMC3 UAS.SPEC.030(3)(e) Prašymas išduoti naudojimo leidimą
VIDUTINIO IR AUKŠTO PATVIRTUMO LYGIO AVARIJOS LIKVIDAVIMO PLANAS (ERP)
1.
Šių taikymo sritis
1.1.

Šios AMC apibrėžia ERP turinį ir jo patvirtinimo metodiką. Jos gali būti naudojamos siekiant
atitikti rizikos mažinimo priemonių M3 1 kriterijų (procedūros) – Parengtas ERP, UAS
naudotojas patvirtintas ir veiksmingas, nurodytą AMC1 B priedo 11 straipsnio 1 dalyje dėl
vidutinio ir aukšto patikimumo lygio.

1.2.

Rizikos vertinime, kaip reikalaujama pagal UAS reglamento 11 straipsnį, turėtų būti
atsižvelgiama į saugos riziką, susijusią su UAS skrydžio kontrolės praradimu, dėl kurio gali
atsirasti:
(a)

mirtini sužalojimai trečiosioms šalims ant žemės;

(b)

trečiųjų asmenų sužalojimai ore; arba

(c)

žala ypatingos svarbos infrastruktūrai.
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Pastaba. Kaip nurodyta AMC1 11 straipsnio B priedo B.4 punkte, UAS skrydžio valdymo
praradimas atitinka situacijas, kai skubios procedūros nebūtų davusios
pageidaujamo rezultato, UAS skrydis yra nesusigrąžinamos būsenos ir:
— situacijos baigtis labai priklauso nuo apvaizdos; arba
— padėtis negalėjo būti išspręsta taikant nenumatytų atvejų procedūrą; arba
— yra rimtas ir neišvengiamas mirties pavojus.

2.

1.3.

Todėl, atsižvelgiant į rizikos vertinimą, šių AMC taikymo sritis apsiriboja reagavimu į avarines
situacijas, kurias sukelia skrydžiai naudojant UAS, taip pat galimas pasekmes, nurodytas
Error! Reference source not found. punkte. Tačiau reagavimas į tokias avarines situacijas
neturėtų apsiriboti galima rizika ir (arba) žala tik trečiosioms šalims, bet ir UAS naudotojo
personalui.

1.4.

Šios AMC netaikomos avarinėms situacijoms, išskyrus nurodytas Klaida! Reference source
not found. punkte. Tačiau iš UAS naudotojo gali būti paprašyta spręsti tokias situacijas kaip
dalį naudojimo leidimo3.

ERP tikslas
2.1.

UAS naudotojas, bendradarbiaudamas su kitomis suinteresuotosiomis šalimis, jei taikoma,
turėtų sukurti, koordinuoti ir prižiūrėti ERP, užtikrinančią tvarkingą ir saugų perėjimą nuo
įprastos eksploatacijos prie avarinės būklės ir grįžimą prie įprasto skrydžio. Į ERP turėtų būti
įtraukti veiksmai, kurių turi imtis UAS naudotojas arba nurodyti asmenys kritinės padėties
atveju, ir nurodomas UAS naudotojo ar nurodytų asmenų veiklos dydis, pobūdis ir
sudėtingumas.

2.2.

Kalbant apie avarines procedūras, UAS naudotojas įdiegia ERP, kad išspręstų avarines
situacijas. Tačiau ERP yra specialiai sukurta siekiant:

2.1.
3.

(a)

apriboti bet kokį didėjantį avarinės situacijos poveikį;

(b)

atitinka sąlygas įspėti atitinkamas institucijas ir subjektus.

ERP turėtų būti visa reikalinga informacija apie atitinkamo personalo vaidmenį kritinėje
situacijoje ir apie jų reakciją į ją.

ERP efektyvumas
3.1.

Kad ERP būtų veiksminga, ji turėtų:
(a)

atitikti UAS skrydžio dydį, pobūdį ir sudėtingumą;

(b)

turi būti lengvai prieinami visiems susijusiems darbuotojams ir, kai taikoma, kitiems
subjektams;

(c)

įtraukti procedūras ir kontrolinius sąrašus, susijusius su įvairiomis arba konkrečiomis
avarinėmis situacijomis;

(d)

aiškiai apibrėžti atitinkamų darbuotojų vaidmenis ir pareigas;

(e)

turėti greitą atitinkamo personalo kontaktinę informaciją;

(f)

būti reguliariai tikrinamas atliekant praktines pratybas, kuriose dalyvauja atitinkami
darbuotojai;

(g)

būti periodiškai peržiūrimi ir prireikus atnaujinami, kad būtų išlaikytas jos
veiksmingumas.

___________________
3 2 skyriuje Įvykiai, kurie gali suaktyvinti avarijos likvidavimo planą, Europos malūnsparnių saugos komandos (EHEST) Saugos
valdymo priemonių rinkinys nesudėtingus skrydžius vykdantiems naudotojams. Avarijos likvidavimo planas. Šablonas pramonei
(2-asis leidimas, 2014 m. spalis) pateikiami avarinių situacijų, kurios nepatenka į šių AMC taikymo sritį, tačiau UAS naudotojui jas
gali reikėti spręsti laikantis naudojimo leidimo, pavyzdžiai (https://www.easa.europa.eu/document-library/generalpublications/ehest-safety-management-toolkit-non-complex-operators-2nd).
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Avarinės situacijos, reagavimo įjungimas, procedūros ir kontroliniai sąrašai
4.1.

ERP turėtų apibrėžti kriterijų, pagal kuriuos nustatomos avarinės situacijos ir nustatomos
pagrindinės ekstremalios situacijos, kurios gali padidinti žalos lygį (eskalavimo efektas), jei
nebus imtasi veiksmų.

4.2.

Nustatytos avarinės situacijos turėtų apimti bent tas situacijas, kai vieną ar daugiau UA
eksploatuoja UAS naudotojas ir kurios gali:
(a)

pakenkti vienam ar keliems asmenims;

(b)

atsitrenkti į antžeminę transporto priemonę, pastatą ar įrenginį, kuriame yra vienas ar
keli asmenys, kurie gali būti sužeisti dėl UA smūgio;

(c)

pakenkti ypatingos svarbos infrastruktūrai;

(d)

sukelti gaisrą, kuris gali išplisti;

(e)

sukelti pavojingų medžiagų išsiskyrimą;

(f)

atsitrenkti į orlaivį, kuriame skrenda žmonės ir (arba) kurio katastrofa gali sukelti bent
vieną a–e punktuose išvardytų situaciją; ir

(g)

išskraidinti UA iš naudojamosios erdvės ir kirsti ribas:
(1)

antžeminės rizikos atsargos; ir (arba)

(2)

rizikos ore atsargos (jei yra) arba patekti į gretimą oro erdvę, kurioje kyla
susidūrimo su pilotuojamu orlaiviu rizika.

4.3.

ERP turėtų nustatyti atitinkamų reagavimo į ekstremalias situacijas procedūrų įjungimo
kriterijus, kad būtų galima spręsti nustatytas avarines situacijas.

4.4.

ERP turėtų atsižvelgti į šiuos principus, kaip teikti pirmenybę veiksmams reaguojant į kritinę
situaciją:

4.5.

(a)

įspėti atitinkamus darbuotojus ir subjektus;

(b)

apsaugoti nukentėjusiųjų ar pavojuje esančių asmenų gyvybę;

(c)

suteikti pirmąją pagalbą laukiant greitosios pagalbos tarnybų atvykimo, jeigu UAS
naudotojo samdomi darbuotojai turi tam reikalingą kvalifikaciją;

(d)

užtikrinti greitosios medicinos pagalbos darbuotojų saugumą;

(e)

šalinti antrinius padarinius ir imtis veiksmų jiems sumažinti (pvz., jei UA atsitrenkia
kelyje, įspėti kitus eismo dalyvius arba juos atitinkamai nukreipti, kad automobiliai
nesusidurtų su avariją patyrusia UAS);

(f)

kontroliuoti avarinę situaciją arba ją apriboti;

(g)

apsaugoti nuosavybę;

(h)

kuo greičiau atkurti normalią padėtį;

(i)

fiksuoja ekstremalią situaciją ir reagavimą į ją bei saugo įrodymus tolesniam tyrimui;

(j)

pašalinti sugadintus daiktus, nebent jie reikalingi tyrimo tikslais, ir atkurti avarijos
vietą;

(k)

informuoti atitinkamus darbuotojus;

(l)

parengti bet kokią reikiamą ataskaitą ar pranešimą po avarijos;

(m)

įvertinti ERP efektyvumą ir prireikus ją atnaujinti.

ERP turėtų apimti bent šias procedūras:
(a)

tvarkingas perėjimas iš įprastos fazės į reagavimo į avariją fazę;

(b)

pareigų ir vaidmenų, susijusių su ekstremaliomis situacijomis, paskirstymas (žr. skyrių
Klaida! Reference source not found.);
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(d)

kuo greičiau grįžti prie įprasto skrydžio.

4.6.

ERP turėtų apimti informacijos apie avarinę situaciją ir vėlesnio atsako įrašymo tvarką. Ta
procedūra taip pat turėtų apimti, kaip rinkti informaciją iš trečiosios šalies, kuri praneša apie
UAS naudotojo UA sukeltą avarinę situaciją.

4.7.

ERP turėtų apimti pavojingų medžiagų tvarkymo avarinėje situacijoje procedūras, jei
taikoma.

4.8.

ERP įtraukiami kontroliniai sąrašai, kurie:

4.9.
5.

(c)
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koordinuoti veiksmai ir sąveika su kitais subjektais, siekiant reaguoti į avarinę situaciją;

(a)

yra tinkami nustatytoms avarinėms situacijoms, nurodytoms Klaida! Reference source
not found. punkte;

(b)

aiškiai nurodyti veiksmų seką ir už tuos veiksmus atsakingus darbuotojus;

(c)

nurodyti pagrindinių suinteresuotųjų šalių kontaktinius duomenis, kaip nurodyta
Klaida! Reference source not found. punkte.

ERP turinys turi būti nuolat atnaujinamas ir atspindėti visus galinčius turėti įtakos
organizacinius ar veiklos pokyčius.

Vaidmenys, pareigos ir pagrindiniai sąlyčio taškai
5.1.

UAS naudotojas turėtų paskirti reagavimo į ekstremalias situacijas vadovą (ERM), kuris būtų
atsakingas už reagavimą į ekstremalias situacijas.

5.2.

Jei UAS naudotojas nėra vieno asmens subjektas ir (arba) vadovauja išorės personalui
reaguojant į ekstremalias situacijas, UAS naudotojas turėtų sudaryti ekstremalių situacijų
valdymo grupę (ERT), kuri:
(a)

vadovauja VKM;

(b)

apima pagrindinę ERT, kurią sudaro asmenys, kurių vaidmuo yra tiesiogiai susijęs su
reagavimu į avarinę situaciją;

(c)

prireikus apima pagalbinę ERT, kurią sudaro ERT nariai, padedantys pagrindinei ERT
reaguojant į avarinę situaciją.

5.3.

ERP turėtų aiškiai apibrėžti atsakomybes reaguojant į avariją, įskaitant nuotolinio piloto(-ų) ir
bet kurio kito personalo, atsakingo už būtinas UAS skrydžiui pareigas, pareigas.

5.4.

ERP turėtų sudaryti pagrindinių darbuotojų, atitinkamų institucijų ir subjektų, dalyvaujančių
reaguojant į ekstremalias situacijas, kontaktų sąrašą(-us), įskaitant:

5.5.

(a)

ERM ir, jei taikoma, ERT narių vardai, pavardės, pareigos, pareigos ir kontaktiniai
duomenys, įskaitant jų pakeitimą, jei paskirtų asmenų nėra;

(b)

atitinkamų institucijų ir subjektų, kurie nėra UAS naudotojas, ir į kuriuos reikia kreiptis
avarinėje situacijoje, vardai, pavardės, pareigos, atsakomybė ir kontaktiniai duomenys;
be to, bendras Europos pagalbos telefono numeris 112 turi būti nurodytas kaip
pagalbos telefono numeris UAS operacijoms, vykdomoms bet kurioje EASA valstybėje
narėje ir bet kurioje kitoje valstybėje, kurioje šis numeris naudojamas4.

ERP turi būti nurodytas(-i) asmuo(-enys), atsakingas(-i) už reagavimo į nelaimę priemones (žr.
Error! Reference source not found.) ir jų kontaktiniai duomenys. Atsakingas asmuo(-enys)
turėtų užtikrinti, kad tos priemonės būtų prieinamos ir prireikus jas būtų galima naudoti.

__________________________
4 5 skyrius Reagavimas į skubų iškvietimą, Europos malūnsparnių saugos komandos (EHEST) Saugos valdymo priemonių rinkinys
nesudėtingus skrydžius vykdantiems naudotojams. Avarijos likvidavimo planas. Šablonas pramonei (2-asis leidimas, 2014 m.
spalio mėn.) (https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/ehest-safety-management-toolkit-noncomplex-naudotojai-2nd), o jo 5.1 skirsnyje esantis „pirminės avarijos informacijos lapas“ gali būti naudojamas rengiant
procedūrą, nes jame nurodoma, kaip rinkti informaciją iš trečiosios šalies apie avariją, susijusią su UAS naudotojo UA. 6.5 dalyje
Krizių žurnalas pateikiamas „krizių žurnalo“ pavyzdys, kuris gali būti naudingas rengiant šabloną avarinei situacijai ir reagavimą į
ją.
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5.6.

6.

(a)

reagavimo į nelaimes kontrolinių sąrašų, nurodytų Error! Reference source not
found. punkte;

(b)

jei neįtraukta į a punkte nurodytus kontrolinius sąrašus, kontaktų sąrašo(-ų),
nurodyto(-ų) Error! Reference source not found. punkte.

Avarinis reagavimas reiškia
6.1.

6.2.

7.
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Siekiant užtikrinti greitą atsakymą, ERM ir kiti ERT nariai, jei taikoma, turėtų turėti tiesioginę
prieigą prie:

ERP turėtų nurodyti priemones, kurias UAS naudotojas turi naudoti reaguodamas į avarinę
situaciją, kuri gali apimti vieną ar daugiau iš šių:
(a)

įrenginiai, infrastruktūra ir įranga;

(b)

gesinimo priemonės, pvz. gesintuvai, ugniai atsparūs nešiojamieji elektroniniai
prietaisai (PED);

(c)

asmeninės apsaugos priemonės, pvz. apsauginiai drabužiai, gerai matomi drabužiai,
šalmai, akiniai, pirštinės;

(d)

medicininės priemonės, įskaitant pirmosios pagalbos vaistinėlę;

(e)

ryšio priemonės, pvz. telefonai (fiksuotojo ir mobiliojo ryšio), racijos, aviaciniai radijo
imtuvai, internetas;

(f)

kiti.

Už reagavimo į nelaimes priemones atsakingas(-i) asmuo(-enys) turi turėti naujausią sąrašą
priemonių, nurodytų Klaida! Reference source not found. punkte, įskaitant jų skaičių ir
būseną (pvz., greitai gendančių priemonių galiojimo laikas).

ERP patvirtinimas
7.1.

7.2.

Jei UAS naudotojas yra vienas asmuo ir nevaldo išorės personalo reaguojant į ekstremalias
situacijas, UAS naudotojas turėtų bent jau užtikrinti, kad:
(a)

rocedūros, nurodytos Error! Reference source not found. punkte, apimtų visas
nustatytas avarines situacijas ir kad būtini veiksmai būtų įtraukti į atitinkamą(-us)
kontrolinį(-ius) sąrašą(-us);

(b)

kontaktiniai duomenys, pateikti Error! Reference source not found. punkte
nurodytuose sąrašuose, būtų atnaujinti; ir

(c)

reagavimo į nelaimes priemonių, nurodytų Error! Reference source not found. punkte,
prieinamumas būtų patikrintas prieš vykdant skrydį naudojant UAS, ypač patikrinant,
ar veikia ryšio priemonės, perspėjančios atitinkamus kontaktinius asmenis (žr. b
punktą).

Jei UAS naudotojas nėra vienasmenis subjektas ir (arba) vadovauja išorės personalui
reaguojant į nelaimę, taip pat laikosi Error! Reference source not found. punkto, UAS
naudotojas atlieka teorinio modeliavimo pratybas5, kurios:
(a)

yra nustatytas pagal ERP nurodytus kriterijus, kad būtų laikomas reprezentatyviu;

(b)

atitinka ERP mokymo programą;

(c)

apima sesijas, kuriose pratybų dalyviai aptaria vieną ar kelis nustatytų avarinių
situacijų scenarijus, į kuriuos turėtų būti įtraukti atitinkami kiekvienos sesijos ERT
nariai; visi ERP aspektai turėtų būti įtraukti, kai bus baigtos visos teorinio modeliavimo
pratybų sesijos;

_________________________
5 Žr. GM2 ADR.OPS.B.005 dalies c punktą Aerodromo avarijų planavimas (žr. Aerodromų valdžios, organizavimo ir veiklos
reikalavimų AMC ir GM), kuriame nustatytos šios trys avarinių situacijų planavimo pratybų kategorijos:
a) visos apimties pratybos;
b) dalinės avarinės pratybos; ir
c) teorinio modeliavimo pratybos.
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(d)
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vadovauja ERM arba bet kuris kitas asmuo, UAS naudotojo paskirtas veikti kaip
pagalbininkas;

(e)

gali apimti trečiųjų šalių, kurios nurodytos ERP, dalyvavimą; tų trečiųjų šalių dalyvavimo
sąlygos turi būti nurodytos ERP;

(f)

atliekama tokiu periodiškumu, koks nurodytas ERP.

Tačiau, jei UAS naudotojas yra vienas asmuo ir nevaldo išorės personalo reaguojant į avarines
situacijas, teorinio modeliavimo pratybos gali būti netinkamos, nes trečiųjų šalių dalyvavimas
nebūtinas. Tokiu atveju Error! Reference source not found. punkto sąlygos yra pakankamos
ir proporcingos naudotojo ir iš esmės skrydžių naudojant UAS paprastumo lygiui.
Sudėtingesnės struktūros UAS naudotojams, taip pat sudėtingiems skrydžiams naudojant
UAS, teorinio modeliavimo pratybos gali būti papildytos dalinėmis avarinėmis pratybomis ir
(arba) viso masto pratybomis, įskaitant atitinkamus mokymus. Jei ERP reikalaujamas arba
reikalaujamas patikimumo lygis yra aukštas, tokie pratimai ir pratimai reikalingi.
7.3.

7.4.
8.

Jei ERP patikimumo lygis yra aukštas:
(a)

ERP ir jos veiksmingumą, siekiant apriboti žmonių, kuriems gresia pavojus, skaičių
turėtų patvirtinti pati kompetentinga institucija arba kompetentingos institucijos
paskirtas subjektas;

(b)

UAS naudotojas turėtų derinti ir susitarti dėl ERP su visomis trečiosiomis šalimis, kurios
nurodytos plane;

(c)

teorinio modeliavimo pratybų reprezentatyvumą patvirtina leidimą išduodanti
kompetentinga institucija arba jos paskirtas subjektas.

Atlikęs ERP aprašytas procedūras realioje avarinėje situacijoje, UAS naudotojas turėtų atlikti
avarijos valdymo būdo analizę ir patikrinti ERP efektyvumą.

ERP mokymas
8.1.

UAS naudotojas turėtų aprūpinti atitinkamus darbuotojus, ypač ERT narius, ERP mokymus.

8.2.

UAS naudotojas turėtų parengti mokymo programą, kuri apimtų visus ERP elementus.

8.3.

UAS naudotojas turėtų sudaryti ir nuolat atnaujinti ERP mokymo, kurį baigė atitinkamas
personalas, įrašus.

8.4.

Leidimą išduodanti kompetentinga institucija arba tos kompetentingos institucijos paskirtas
subjektas turėtų patikrinti atitinkamų darbuotojų kompetenciją, jei užtikrinimo lygis, kurio
reikalaujama arba reikalaujama ERP, yra aukštas.

GM1 UAS.SPEC.030(3)(e) Prašymas išduoti naudojimo leidimą
SKRYDŽIŲ VYKDYMO VADOVAS. ŠABLONAS
Toliau pateikiamas nebaigtinis temų, į kurias turi atsižvelgti UAS naudotojas, sudarydamas kai kuriuos OM
skyrius, sąrašas:
„1.2

OM pakeitimo ir peržiūros sistema“

(a)

Pakeitimų žymėjimo sistemos ir įsigaliojusių puslapių bei įsigaliojimo datų registravimo metodikos
aprašymas;

(b)

Išsami informacija apie asmenį(-is), atsakingą(-us) už pataisymus ir jų paskelbimą.

„2

UAS naudotojo organizacijos aprašymas“

(a)

Organizacinė struktūra ir paskirti asmenys. Naudotojo organizacinės struktūros aprašas, įskaitant
organizacinę schemą, kurioje nurodyti skirtingi padaliniai, jei tokių yra (pvz., skrydžio / antžeminės
operacijos, veiklos sauga, techninė priežiūra, mokymas ir kt.) ir kiekvieno padalinio vadovas;

(b)

Vadovaujančio personalo pareigos ir atsakomybė;
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Nuotolinių pilotų ir kitų operacijose dalyvaujančių organizacijos narių (pvz., krovinio naudotojo,
antžeminio asistento, techninės priežiūros techniko ir kt.) pareigos ir atsakomybė.

„3.4 Operacijose dalyvaujančio personalo, pvz., nuotolinio piloto, UA stebėtojo, stebėtojo (VO),
prižiūrėtojo, kontrolieriaus, skrydžių vadovo ir kt., kompetencija, pareigos ir atsakomybė.“
(a)

Teoriniai, praktiniai (ir medicininiai) reikalavimai eksploatuoti UAS pagal galiojantį reglamentą;

(b)

Personalo, atsakingo už skrydžių naudojant UAS rengimą ir (arba) vykdymą, taip pat VO, jei taikoma,
mokymo ir tikrinimo programa;

(c)

Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokymo įrašai;

(d)

Atsargumo priemonės ir gairės, susijusios su personalo sveikata, įskaitant atsargumo priemones,
susijusias su aplinkos sąlygomis skrydžių vykdymo vietoje (alkoholio, narkotinių medžiagų ir
narkotikų vartojimo, mieguistųjų ir antidepresantų, vaistų ir skiepų, nuovargio, skrydžio ir darbo
laiko apribojimų, streso ir poilsio bei kita politika).

„5.1 Bendrosios procedūros, taikomos visoms operacijoms“:
(a)

(b)

Siekiant sumažinti žmogiškąsias klaidas, reikia atsižvelgti į šiuos dalykus:
(1)

aiškus užduočių paskirstymas ir paskirstymas;

(2)

vidinis kontrolinis sąrašas, skirtas patikrinti, ar darbuotojai tinkamai atlieka jiems skirtas užduotis.

Išorinių sistemų, palaikančių UAS skrydį, nusidėvėjimo svarstymas; siekiant padėti nustatyti procedūras, susijusias su išorinių sistemų, palaikančių UAS skrydį, prastėjimu, rekomenduojama:
(1)

nustatyti skrydį palaikančias išorines sistemas;

(2)

apibūdinti šių išorinių sistemų gedimo režimus, kurie neleistų naudotojui užtikrinti saugaus
UAS skrydžio (pvz., visiškas GNSS praradimas, GNSS nukrypimas, delsos problemos ir kt.);

(3)

aprašyti priemones, skirtas išorinių sistemų gedimo režimams nustatyti;

(4)

apibūdinti procedūrą(-as), taikomą(-as), kai aptinkamas vienos iš išorinių sistemų gedimo režimas (pvz., įjungiamas avarinio atkūrimo pajėgumas, pereinama prie rankinio valdymo ir kt.).

(c)

koordinavimas tarp nuotolinio piloto(-ų) ir kito personalo;

(d)

naudojimo kontrolės taikymo metodai;

(e)

pasiruošimas prieš skrydį ir kontroliniai sąrašai. Į juos, neapsiribojant, įeina:
(1)

(2)

Skrydžių vykdymo vieta:
(i)

skrydžių vykdymo ir aplinkinės vietos įvertinimas, įskaitant, pavyzdžiui, reljefą ir galimas kliūtis ir kliūtis, trukdančias išlaikyti UA VLOS, galimą neįtrauktų asmenų skrydį,
galimą ypatingos svarbos infrastruktūros objektų perskridimą (kritinės infrastruktūros
rizikos vertinimas). infrastruktūra turėtų būti vykdoma bendradarbiaujant su atsakinga
už infrastruktūrą organizacija, nes jie geriausiai išmano grėsmes);

(ii)

supančios aplinkos ir oro erdvės įvertinimas, įskaitant, pavyzdžiui, draudžiamų zonų
artumą ir galimą kitų oro erdvės naudotojų veiklą;

(iii)

kai naudojami UA VO, matomumo ir planuojamo nuotolio atitikties įvertinimas, galimos reljefo kliūtys ir galimi tarpai tarp zonų, kurias apima kiekvienas UA VO;

(iv)

oro erdvės ir kitų orlaivių skrydžių klasė (vietiniai aerodromai ar skrydžių aikštelės, apribojimai, leidimai).

Aplinkos ir oro sąlygos:
(i)

aplinkos ir oro sąlygos, tinkamos UAS skrydžiui vykdyti;

(ii)

orų prognozių gavimo būdai.
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Koordinavimas su trečiosiomis šalimis, jei taikoma (pvz., prašymai dėl papildomų leidimų iš
įvairių agentūrų ir kariuomenės, kai vykdoma veikla, pavyzdžiui, aplinkosaugos saugomose
teritorijose, vietose, kuriose gali būti vykdomi fotografavimo skrydžiai, šalia ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, miesto zonose, avarinėse situacijose ir pan.);

(4)

minimalų įgulos narių skaičių, reikalingą skrydžiui vykdyti, ir jų pareigas;

(5)

būtinas bendravimo procedūras tarp personalo, atsakingo už svarbias UAS skrydžio funkcijas,
ir, kai reikia, su išorės šalimis;

(6)

visų konkrečių atitinkamų institucijų reikalavimų laikymasis numatytoje skrydžių vykdymo
vietoje, įskaitant susijusius su saugumu, privatumu, duomenų ir aplinkos apsauga, radijo dažnių spektro naudojimu; taip pat atsižvelgiant į tarpvalstybines operacijas (konkrečius vietos
reikalavimus);

(7)

reikalingos rizikos mažinimo priemonės, skirtos užtikrinti, kad skrydis būtų vykdomas saugiai
(pvz., kontroliuojama antžeminė zona, kontroliuojamos žemės zonos apsauga, kad skrydžio
metu nepatektų į zoną trečiosios šalys, ir koordinavimo su vietos valdžios institucijomis užtikrinimas, kai reikia, ir kt.);

(8)

procedūros, skirtos patikrinti, ar UAS yra tinkamos būklės, kad būtų galima saugiai atlikti numatytą skrydį (pvz., geografinių zonų duomenų atnaujinimas geografinio orientavimo ar
geografinio ribojimo sistemoms; prarasto ryšio nenumatytų automatinių procedūrų apibrėžimas ir įkėlimas; baterijos būsena, krovinio įkėlimas ir apsauga).

(f)

paleidimo ir susigrąžinimo procedūros;

(g)

Procedūros skrydžio metu (UA naudojimo instrukcijos (nuoroda į gamintojo vadovą arba informacijos kopija iš jos); instrukcijos, kaip UA išlaikyti skrydžio geografijoje, kaip nustatyti geriausią skrydžio maršrutą; kliūtys zonoje, aukštis; perpildytos aplinkos, išlaikant UA planuotame tūryje);

(h)

Procedūros po skrydžio, įskaitant patikrinimus, skirtus UAS būklei patikrinti;

(i)

Procedūros, skirtos nuotolinio piloto ir, kai to reikalauja UAS naudotojas, UA VO aptikti galimai konfliktuojančius orlaivius;

(j)

Pavojingi kroviniai (jų pobūdžio, kiekio ir pakuotės apribojimai; priėmimas prieš pakrovimą, pakuočių patikrinimas, ar nėra nuotėkio ar pažeidimo požymių).

„5.2 Vienam skrydžiui būdingos procedūros“
(a)

Procedūros, kaip susidoroti su UA, paliekant norimą „skrydžio geografiją“;

(b)

b) procedūros, kaip elgtis, kai UA patenka į „apsaugos“ tūrį;

(c)

Procedūros, skirtos susidoroti su pašaliniais asmenimis, patenkančiais į kontroliuojamą žemės zoną,
jei taikoma;

(d)

Procedūros, skirtos susidoroti su nepalankiomis eksploatavimo sąlygomis (pvz., jei skrydžio metu
apledėja, jei skrydis nepatvirtintas apledėjimo sąlygoms);

(e)

Procedūros, skirtos išspręsti skrydį palaikančių išorinių sistemų gedimą. Siekiant padėti tinkamai
nustatyti procedūras, susijusias su išorinių sistemų, palaikančių UAS skrydį, gedimu, rekomenduojama:

(f)

(1)

nustatyti skrydį palaikančias išorines sistemas;

(2)

apibūdinti šių išorinių sistemų gedimo režimus, kurie neleistų naudotojui užtikrinti saugaus
UAS skrydžio (pvz., visiškas GNSS praradimas, GNSS nukrypimas, delsos problemos ir kt.);

(3)

aprašyti priemones, skirtas išorinių sistemų gedimo režimams nustatyti;

(4)

apibūdinti procedūrą(-as), taikomą(-as), kai aptinkamas vienos iš išorinių sistemų gedimo režimas (pvz., įjungiamas avarinio atkūrimo pajėgumas, pereinama prie rankinio valdymo ir kt.).

Konfliktavimo schema (t.y. kriterijai, kurie bus taikomi priimant sprendimą išvengti įeinančio
srauto). Tais atvejais, kai aptikimą atlieka UA VO, naudotina frazeologija.
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„6

Avarinės procedūros“

(a)

Procedūros, kuriomis siekiama išvengti žalos trečiosioms šalims arba bent ją sumažinti ore ar ant
žemės. Kalbant apie skrydžio riziką, vengimo strategija, skirta sumažinti susidūrimo su kitu oro erdvės naudotoju riziką (ypač orlaiviu, kuriame yra žmonių);

(b)

Avarinio UA susigrąžinimo procedūros (pvz., greitas nutupdymas, skrydžio nutraukimas naudojant
FTS arba kontroliuojama avarija ir pan.).

„7.

Reagavimo į ekstremalias situacijas planas (ERP)“

Žr. AMC3 UAS.SPEC.030 dalies 3 punkto e papunktį.

AMC1 UAS.SPEC.040(1) Naudojimo leidimas
NAUDOJIMO LEIDIMO ŠABLONAS
Kompetentinga institucija pateikia naudojimo leidimą pagal šią formą:
NAA
logot
ipas

„Specialiosios“ kategorijos naudojimo leidimas
1. Institucija, kuri išduoda leidimą
1.1 Išduodančioji institucija
1.2 Kontaktinis asmuo
Vardas, pavardė
Telefonas
El. paštas
2. UAS naudotojo duomenys
2.1 UAS naudotojo registracijos numeris
2.2 UAS naudotojo pavadinimas
2.3 Kontaktinis asmuo naudojimo klausimais
Vardas, pavardė
Telefonas
El. paštas
3. Leidžiamas skrydis
3.1 Leidžiama(-os) vieta(-os)
3.2 Gretimos vietovės dydis

____ km

3.3 Rizikos vertinimo nuoroda ir peržiūra

SORA versija __
_____________

PDRA Nr. __-__

kita

3.4 Užtikrinimo ir sąžiningumo lygis
3.5 Skrydžio tipas

VLOS

BVLOS

3.6 Pavojingųjų krovinių transportavimas

Taip

Ne

3.7 Antžeminės rizikos
apibūdinimas

3.7.1 Skrydžių vykdymo vieta

3.8 Antžeminės rizikos
mažinimo priemonės

3.8.1 Strateginės rizikos mažinimo priemonės

Ne

Taip, mažos

Taip, vidutines

Taip, didelės

3.8.2 ERP

Ne

Taip, mažos

Taip, vidutines

Taip, didelės

3.7.2 Gretima vieta

3.9 Naudojamosios erdvės aukščio riba
3.10.1 Naudojamoji erdvė

_____ m (______ pėdos)
ARC-a

ARC-b

ARC-c

ARC-d

44 psl. iš 82

ED sprendimo 2019/021/R II priedas
3.10 Likutinės skrydžio 3.10.2 Gretimos vietos tūris
rizikos lygis
3.11 Skrydžio rizikos
3.11.1 Strateginės rizikos mažimažinimo priemonimo priemonės
nės
3.11.2 Taktinės rizikos mažinimo
būdai
3.12 Pasiektas izoliavimo lygis

ARC-a

ARC-b

ARC-c

ARC-d

Ne
Taip
Jei taip, apibūdinkite _________________

Bazinis

Aukštesnis

3.13 Nuotolinio piloto kompetencija
3.14 Darbuotojų, išskyrus nuotolinį pilotą, kompetencija,
būtina skrydžio saugai
3.15 Įvykių, apie kurias reikia pranešti
kompetentingai institucijai, tipas (be tų, kurių
reikalaujama pagal Reglamentą (ES) Nr. 376/2014)
Ne

3.16 Draudimas

Taip

3.17 Skrydžių vykdymo vadovo nuoroda
3.18 Atitikties įrodymų bylos nuoroda
3.19 Pastabos / papildomi apribojimai
4. Įgaliotų UAS duomenys
4.1 Gamintojas

4.3 UAS tipas

4.5 Kilimo masė

4.2 Modelis
Lėktuvas Sraigtasparnis
Daugiasraigtis
Hibridas / VTOL
Lengvesnis už orą / kitas
_____ kg

4.4 Didžiausi būdingi
matmenys

4.6 Didžiausias greitis

_____ m

_____ m/s (_____ kt)

4.7 Papildomi techniniai reikalavimai
4.8 Serijos numeris, jei taikoma, arba UA registracijos
ženklas
4.9 Tipo pažymėjimo (TC) arba projekto patikros ataskaitos numeris, jei reikia
4.10 Tinkamumo skraidyti pažymėjimo numeris
(CofA), jei reikia
4.11 Triukšmo sertifikato numeris, jei reikia
4.12 Rizikos mažinimas siekiant sumažinti smūgio į žemę
poveikį
4.13 Techniniai izoliavimo reikalavimai

Ne
Taip, mažos
Taip, vidutinės
Reikalinga siekiant sumažinti antžeminę riziką
Bazinis

Taip, didelės
Taip
Ne

Aukštesnis

5. Pastabos

1.

Naudojimo leidimas

_______________________ (UAS naudotojo vardas) turi teisę vykdyti skrydžius naudojant UAS, nurodytą (as) 4 dalyje ir pagal 3 dalyje nurodytas sąlygas bei apribojimus tol, kol atitinka šį naudojimo leidimą, Reglamentą (ES) 2019/947 ir visas taikomas Sąjungos ir nacionalines taisykles, susijusias su privatumu, duomenų
apsauga, atsakomybe, draudimu, saugumu ir aplinkos apsauga.
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6.1 Naudojimo leidimo numeris
6.2 Galiojimo pabaigos data

MMMM-mm-dd

Data
MMMM-mm-dd

Parašas ir antspaudas

Naudojimo leidimo formos pildymo instrukcijos
1.1 Kompetentingos institucijos, išduodančios naudojimo leidimą, pavadinimas, įskaitant valstybės
pavadinimą.
1.2

Už bylą atsakingų kompetentingos institucijos darbuotojų kontaktiniai duomenys.

2.1

UAS naudotojo registracijos numeris pagal UAS reglamento 14 straipsnį.

2.2

UAS naudotojo pavadinimas, registruotas UAS naudotojo registracijos duomenų bazėje.

2.3

Už skrydį naudojant UAS atsakingo asmens, kuriam paskirta spręsti galimus kompetentingos
institucijos pateiktus klausimus, kontaktiniai duomenys.

3.1

Vieta(-os), kurioje(-os) UAS naudotojas turi teisę veikti. Nurodant vietą(-as), reikia nurodyti visą
naudojamąją erdvę ir antžeminę rizikos atsargą (raudona linija 2 paveikslėlyje). Priklausomai nuo
žemės ir skrydžio rizikos bei sumažinimo priemonių taikymo, vieta gali būti „bendroji“ arba
„tikslioji“ (žr. GM2 UAS.SPEC.030 dalies 2 punktą). Kai UAS skrydis vykdomas kitoje VN nei
registracijos valstybė, pagal UAS reglamento 13 straipsnį registracijos VN kompetentinga institucija
turėtų nurodyti vietą(-es) tik gavusi patvirtinimą iš skrydį vykdančios valstybės.

2 pav. Skrydžių vykdymo vieta ir antžeminė rizikos atsarga

3.2

Nurodykite didžiausią gretimos vietovės atstumą kilometrais, pradedant nuo antžeminės rizikos
atsargų ribų.

3.3

Pasirinkite vieną iš trijų variantų. Jei naudojate SORA, nurodykite versiją. Jei naudojate PDRA,
nurodykite numerį ir jo versiją. Jei naudojate ne SORA rizikos vertinimo metodiką, nurodykite kokią.
Pastaruoju atveju UAS naudotojas turėtų įrodyti, kad metodika atitinka UAS reglamento 11
straipsnį.

3.4

Jei naudojama rizikos metodika yra SORA, nurodykite galutinį operacijos SAIL arba lygiavertę
informaciją, pateiktą taikant rizikos vertinimo metodiką.

3.5

Pasirinkite vieną iš dviejų variantų.

3.6

Pasirinkite vieną iš dviejų variantų.

3.7

Apibūdinkite naudojimo riziką ant žemės (t. y. gyventojų, virš kurių skrendama, tankį, išreikštą
asmenimis viename km2), jei tokie duomenys yra, arba „kontroliuojamąją antžeminę zoną“, „retai
gyvenamą vietovę“, „gyvenamą vietovę“, „žmonių sambūrius“) tiek skrydžių vykdymo, tiek
gretimoje vietovėje.

3.8.1 Pasirinkite vieną iš keturių variantų. Jei rizikos vertinimas grindžiamas SORA, tai yra M1 mažinimas.
3.8.2 Pasirinkite vieną iš keturių variantų. Jei rizikos vertinimas pagrįstas SORA, tai yra M3 mažinimas.
3.9.

Įrašykite naudojamosios erdvės didžiausią skrydžio aukštį, išreikštą metrais ir pėdomis
skliausteliuose (pridėkite rizikos ore atsargą, jei taikoma), remdamiesi AGL, kai viršutinė riba yra
mažesnė nei 150 m (492 pėdos), arba naudokite MSL, jei viršutinė riba viršija 150 m (492 pėdas).
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3.10 Pasirinkite vieną iš keturių parinkčių.
3.11.1 Pasirinkite vieną iš dviejų parinkčių.
3.11.2 Apibūdinkite taktinius mažinimo metodus, kuriuos turi taikyti UAS naudotojas.
3.12 Pasirinkite vieną iš dviejų parinkčių.
3.13 Jei reikia, nurodykite nuotolinio piloto sertifikato tipą; kitu atveju nurodykite „Deklaruota“.
3.14 Jei reikia, nurodykite personalo, išskyrus nuotolinį pilotą, pažymėjimo tipą, kuris yra būtinas
skrydžio saugai; kitu atveju nurodykite „Deklaruota“.
3.15 Nurodykite įvykių, apie kuriuos UAS naudotojas turėtų pranešti kompetentingai institucijai, be tų,
kurių reikalaujama pagal Reglamentą (ES) Nr. 376/2014, jei taikoma, sąrašą.
3.16 Pasirinkite vieną iš dviejų parinkčių.
3.17 Nurodykite OM identifikavimo ir pataisos numerį.
3.18 Nurodykite atitikties įrodymų bylos identifikavimo ir peržiūros numerį.
3.19 Kompetentingos institucijos nustatyti papildomi apribojimai.
4.

Formoje turėtų būti nurodytos tik UAS funkcijos / charakteristikos, kurias reikia naudoti skrydžiui
(pvz., jei UAS atitinka sustiprinto izoliavimo reikalavimus, bet skrydžiui reikalingas pagrindinis
izoliavimas, o naudotojas sukūrė nuoseklias procedūras, tada pagrindinis izoliavimas turėtų būti
pažymėta).

4.1

UAS gamintojo pavadinimas.

4.2

UAS modelis, kaip apibrėžta gamintojo.

4.3

Pasirinkite vieną iš penkių parinkčių.

4.4

Nurodykite didžiausius UA matmenis metrais (pvz., lėktuvuose: sparnų ilgis; sraigtasparnių: oro
sraigtų skersmuo; daugiarotoriuose: didžiausią atstumą tarp dviejų priešingų oro sraigtų galų),
naudojamus rizikos vertinime. nustatyti žemės pavojų.

4.5

Nurodykite didžiausią UA kilimo masės (TOM) vertę, išreikštą kilogramais, kuriai esant galima
naudoti UAS. Tada visus skrydžius vykdykite neviršydami šios TOM. TOM gali skirtis (tačiau negali
viršyti) UAS gamintojo nurodytos MTOM.

4.6

Didžiausias kreiserinis oro greitis, išreikštas m/s ir kt skliausteliuose, kaip nurodyta gamintojo
instrukcijose.

4.7

Išvardykite visus papildomus techninius reikalavimus, kuriuos nustato kompetentinga institucija.

4.8

Unikalus UA serijos numeris (SN), kurį nurodo gamintojas pagal standartą ANSI/CTA-2063-A-2019
Mažų nepilotuojamų antenų sistemų serijos numeriai, 2019, arba UA registracijos ženklas, jei UA
yra registruotas. Jei UAS yra privačiai pastatytas arba UAS neturi unikalaus SN, įterpkite unikalų
nuotolinio identifikavimo sistemos SN.

4.9

Įtraukite EASA TC numerį arba EASA išduotą UAS projekto patikros ataskaitos numerį, kaip
reikalauja kompetentinga institucija.

4.10 Jei reikalingas UAS su EASA TC, UAS turėtų turėti tinkamumo skraidyti pažymėjimą (CofA), o
kompetentinga institucija turėtų reikalauti, kad būtų laikomasi nepertraukiamojo tinkamumo
skraidyti taisyklių.
4.11 Jei reikalingas UAS su EASA TC, UAS turi turėti triukšmo sertifikatą.
4.12 Pasirinkite vieną iš keturių pirmosios eilutės parinkčių. Jei rizikos vertinimas pagrįstas SORA, tai yra
M2 mažinimas. Net jei UAS gali būti įrengta tokia sistema, šios mažinimo priemonės gali būti
nereikalingos, kad būtų sumažinta antžeminė rizika. Tokiu atveju antroje eilutėje pasirinkite „NE“.
Jei rizikos mažinimas naudojamas siekiant sumažinti antžeminę riziką, pasirinkite „TAIP“ ir
naudotojas turi įtraukti į OM susijusias procedūras.
4.13 Pasirinkite vieną iš dviejų parinkčių.
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5

Laisvo teksto laukas bet kuriai svarbiai pastabai pridėti.

6.1

Kompetentingos institucijos išduoto naudojimo leidimo nuorodos numeris. Skaičius turi būti tokio
formato:
NNN-OAT-xxxxx/yyy
Čia:

6.2

—

NNN yra valstybės narės, išduodančios naudojimo leidimą, ISO 3166 alfa-3 kodas;

—

OAT yra fiksuotas laukas, reiškiantis „naudojimo leidimas“;

—

„xxxxx“ yra iki 12 raidinių ir skaitinių simbolių, nusakančių naudojimo leidimo numerį;

—

„yyy“ yra 3 raidiniai ir skaitiniai simboliai, apibrėžiantys naudojimo leidimo peržiūros numerį;
su kiekvienu naudojimo leidimo pakeitimu bus nustatytas naujas peržiūros numeris.

Naudojimo leidimo galiojimo laikas gali būti neribotas; šiuo atveju nurodykite „Neribota“. Leidimas
galios tol, kol UAS naudotojas laikysis atitinkamų UAS reglamento reikalavimų ir naudojimo leidime
nustatytų sąlygų.

1 pastaba. 4 skirsnyje gali būti nurodyta daugiau nei viena UAS. Jei reikia, laukai gali būti dubliuojami.
2 pastaba. Parašas ir antspaudas gali būti pateikti elektronine forma. Greitojo atsakymo (QR) kodas turėtų
nukreipti į nacionalinę duomenų bazę, kurioje saugomas naudojimo leidimas.

GM1 UAS.SPEC.040(1) Naudojimo leidimas
NAUDOJIMO LEIDIMO ŠABLONAS
Siekiant palengvinti abipusį pripažinimą tarpvalstybinių skrydžių atvejais, kompetentinga institucija turi
parengti naudojimo leidimą anglų kalba.

AMC1 UAS.SPEC.050(1) UAS naudotojo pareigos
VEIKLOS PROCEDŪROS
(a) UAS naudotojas turėtų parengti procedūras, kurių reikalaujama pagal standartinį scenarijų (STS)
arba pagal naudojimo leidimą.
(b)

(c)

Jei UAS naudotojas pasitelkia daugiau nei vieną nuotolinį pilotą, UAS naudotojas:
(1)

parengia skrydžių naudojant UAS procedūras, kad koordinuotų savo darbuotojų veiklą; ir

(2)

sudaryti ir tvarkyti savo personalo ir jiems priskirtų pareigų sąrašą.

UAS naudotojas turėtų paskirstyti funkcijas ir atsakomybę pagal UAS autonomijos lygį skrydžio
metu.

AMC1 UAS.SPEC.050(1)(a) UAS naudotojo pareigos
NAUDOJIMO PROCEDŪROS
UAS naudotojas parengia naudojimo procedūras, remdamasis gamintojo rekomendacijomis (jei tokios
yra).
Kai UAS naudotojas turi parengti OM pagal UAS.SPEC.030 punkto 3 dalies e papunktį, procedūros turėtų
būti įtrauktos į tą vadovą.

GM1 UAS.SPEC.050(1)(a)(iv) UAS naudotojo pareigos
PROCEDŪROS, UŽTIKRINANČIOS, KAD VISI SKRYDŽIAI ATITIKTŲ REGLAMENTĄ (EU) 2016/679 DĖL
FIZINIŲ ASMENŲ APSAUGOS TVARKANT ASMENS DUOMENIS IR DĖL LAISVO TOKIŲ DUOMENŲ
JUDĖJIMO
UAS naudotojas yra atsakingas už visų galiojančių Europos Sąjungos ir nacionalinių taisyklių laikymąsi, ypač
susijusių su privatumu, duomenų apsauga, atsakomybe, draudimu, saugumu ir aplinkos apsauga.
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Šios GM tikslas yra suteikti UAS naudotojui gaires, padėsiančias nustatyti ir aprašyti procedūras,
užtikrinančias, kad UAS operacijos atitiktų Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.
UAS naudotojo nustatytų procedūrų aprašas
užtikrinti, kad UAS skrydis atitiktų Reglamentą (ES) 2016/679
1. Nustatyti privatumo riziką1, kurią gali sukelti numatomas skrydis
2. Apibrėžkite savo vaidmenį, susijusį su asmens duomenų rinkimu ir tvarkymu


Esu (bendras) duomenų valdytojas  Esu (bendras) duomenų tvarkytojas

3. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (DPAV) pagal Reglamento (ES) 2016/679 35 straipsnį
Ar įvertinote poreikį atlikti DPIA: Taip  Ne 
Jei taip, ar turite atlikti DPIA? Taip  Ne  – Jei taip, ar atlikote DPIA? Taip  Ne 
4. Aprašykite priemones, kurių imatės siekdami užtikrinti, kad duomenų subjektai žinotų, jog jų duomenys gali
būti renkami6

5. Apibūdinkite priemones, kurių imatės, kad sumažintumėte renkamų asmens duomenų kiekį arba
išvengtumėte asmens duomenų rinkimo7

6. Apibūdinkite nustatytą asmens duomenų saugojimo tvarką ir apribokite prieigą prie jų

7. Apibūdinkite priemones, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti, kad duomenų subjektai galėtų pasinaudoti
teise susipažinti, taisyti, nesutikti ir reikalauti ištrinti

8. Papildoma informacija

Pastabos.
1.

2.

Norėdami sužinoti, kaip identifikuoti skrydžio privatumo riziką, peržiūrėkite:
—

https://drpro.azurewebsites.net/ DR PRO internetinį mokymo kursą: 1 modulis. Privatumo
rizika kontekste;

—

Integruotosios DR PRO privatumo apsaugos gaires: Privatumo rizika ir apsaugos priemonės
dronų gamyboje (10 psl.).

Daugiau informacijos apie asmens duomenų apibrėžtis žr.:
—

https://drpro.azurewebsites.net/ DR PRO internetinį mokymo kursą: 2 modulis – kas yra
asmens duomenys? ir

—

http://dronerules.eu/assets/files/PCC_DR_final-for-printing_9-November-2018.pdf DR PRO
privatumo
elgesio
http://dronerules.eu/assets/files/PCC_DR_final-for-printing_9November-2018.pdf kodeksą: 3. Žodynėlis.

„Duomenų valdytojas“ reiškia, kad jūs priimate sprendimus, kokie asmens duomenys renkami ir
kaip jie renkami, tvarkomi ir saugomi.
„Duomenų tvarkytojas“ reiškia, kad jūs vykdote kito subjekto nurodymus dėl asmens duomenų
rinkimo, tvarkymo ir saugojimo.
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Daugiau informacijos apie galimą jūsų, kaip duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo,
vaidmenį žr.:

3.

4.

5.

6.

—

https://drpro.azurewebsites.net/ DR PRO internetinį mokymo kursą: 2 modulis – Duomenų
apsauga Rolesand

—

http://dronerules.eu/assets/files/PCC_DR_final-for-printing_9-November-2018.pdf DR PRO
privatumo
elgesio
http://dronerules.eu/assets/files/PCC_DR_final-for-printing_9November-2018.pdf kodeksą for the responsibilities of data controllers.

—

Daugiau informacijos apie tai, kada ir kaip atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, žr.:

—

http://dronerules.eu/assets/files/DPIA.pdf DR PRO poveikio duomenų apsaugai vertinimo
šabloną

Daugiau informacijos apie tai, kaip informuoti duomenų subjektus apie savo veiklą, žr.:
—

http://dronerules.eu/assets/files/PCC_DR_final-for-printing_9-November-2018.pdf DR PRO
privatumo
elgesio
http://dronerules.eu/assets/files/PCC_DR_final-for-printing_9November-2018.pdf kodeksą: 4.3.2 Veikti matomai ir skaidriai;

—

https://drpro.azurewebsites.net/ DR PRO internetinį mokymo kursą: 3 modulis – skrydžio
vykdymas;

—

http://dronerules.eu/assets/files/Pre-flight.pdf DR PRO pasiruošimo skrydžiui kontrolinį
sąrašą

Daugiau informacijos apie duomenų kiekio mažinimo principą, žr.:
—

http://dronerules.eu/assets/files/PCC_DR_final-for-printing_9-November-2018.pdf DR PRO
privatumo
elgesio
http://dronerules.eu/assets/files/PCC_DR_final-for-printing_9November-2018.pdf kodeksą: 4.3.1 Sumažinti poveikį žmonių privatumui ir duomenų
apsaugai;

—

Integruotosios DR PRO privatumo apsaugos gaires: Drono privatumą gerinančios
programinės įrangos funkcijos;

—

https://drpro.azurewebsites.net/ DR PRO internetinį mokymo kursą: 3 modulis – Rizikos
mažinimo strategijos.

Nurodymus dėl saugaus asmens duomenų saugojimo ir peržiūros, žr.:
—

http://dronerules.eu/assets/files/PCC_DR_final-for-printing_9-November-2018.pdf DR PRO
privatumo
elgesio
http://dronerules.eu/assets/files/PCC_DR_final-for-printing_9November-2018.pdf kodeksą: 4.4.2 Saugiai tvarkyti duomenis;

—

https://drpro.azurewebsites.net/ DR PRO internetinį mokymo kursą: 2 modulis – kaip turėtų
būti tvarkomi asmens duomenys? ir

—

Integruotosios DR PRO privatumo apsaugos gaires: Drono privatumą gerinančios
programinės įrangos funkcijos.

Daugiau informacijos apie duomenų subjektų teises žr.:
—

http://dronerules.eu/assets/files/PCC_DR_final-for-printing_9-November-2018.pdf DR PRO
privatumo
elgesio
http://dronerules.eu/assets/files/PCC_DR_final-for-printing_9November-2018.pdf kodeksą: 4.3.3 gerbti asmenų teises;

—

https://drpro.azurewebsites.net/ DR PRO internetinį mokymo kursą: 2 modulis – kaip reikėtų
elgtis su asmenimis?
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GM1 UAS.SPEC.050(1)(b) UAS naudotojo pareigos
AUTONOMIJOS LYGIS IR ŽMOGAUS BEI MAŠINOS SĄVEIKOS GAIRĖS
Autonomijos samprata, jos lygiai bei žmogaus ir autonominės sistemos sąveika šiuo metu diskutuojama
įvairiose srityse (ne tik aviacijoje), o bendro supratimo dar nepasiekta. Todėl gairės bus pateiktos, kai ši
koncepcija bus subrendusi ir visuotinai priimta.
Nepaisant to, autonominių skrydžių rizikos vertinimas turėtų užtikrinti, kaip ir bet kurio kito skrydžio
atveju, kad rizika būtų sumažinta iki priimtino lygio.
Taip pat tikimasi, kad autonominiams skrydžiams arba didelės autonomijos operacijoms bus reikalingas
leidimas ir joms nebus taikomos STS, kol nebus įgyta pakankamai patirties.

AMC1 UAS.SPEC.050(1)(d) ir UAS.SPEC.050(1)(e) UAS naudotojo pareigos
TEORINIŲ ŽINIŲ MOKYMAS NUOTOLINIAM PILOTUI IR VISAM PERSONALUI, ATSAKINGAM UŽ
PAREIGAS, BŪTINAS „SPECIALIOSIOS“ KATEGORIJOS UAS SKRYDŽIUI
(a) „Specialioji“ kategorija gali apimti platų UAS operacijų spektrą su įvairiu rizikos lygiu ir platų UAS
dizainų spektrą, ypač automatizavimo lygio atžvilgiu. Todėl gali tekti pritaikyti šias gaires,
atsižvelgiant į automatizavimo lygį ir nuotolinio piloto dalyvavimo valdant skrydį lygį. Todėl UAS
naudotojas, atsižvelgdamas į rizikos vertinimo rezultatus, turi nustatyti nuotolinio piloto
kompetenciją. Šios AMC apima teorinių žinių dalykus, o AMC2 UAS.SPEC.050 dalies 1 punkto d
papunktyje numatomi praktinių žinių dalykai, taikomi visoms UAS operacijoms „specialiojoje“
kategorijoje. Be to, tiek teorinių, tiek praktinių žinių dalykams UAS naudotojas turėtų pasirinkti
atitinkamus papildomus modulius iš AMC3 UAS.SPEC.050 dalies 1 punkto d papunkčio, atsižvelgiant
į numatomos UAS skrydžio tipą. UAS naudotojas turėtų pasiekti patikimumo lygį, atitinkantį
numatomo UAS skrydžio užtikrinimo vientisumo lygį (pvz., SAIL).
(b)

Nacionalinė kompetentinga institucija gali pridėti papildomų temų, apimančių nacionalinės
kompetencijos sritis, pvz., nacionalinius saugumo, privatumo ir duomenų apsaugos reglamentus.
Jei operacijos vykdomos kitoje registracijos valstybėje narėje, šios papildomos temos gali būti
apibrėžtos kaip vietos sąlygos, kurių reikalauja operacijos VN.

(c)

Kai UAS skrydis vykdomas pagal vieną iš STS, išvardytų UAS reglamento priedo 1 priedėlyje, UAS
naudotojas turėtų užtikrinti, kad nuotolinis pilotas turėtų STS nustatytą kompetenciją. Visais kitais
atvejais UAS naudotojas, teikdamas paraišką, pasiūlo kompetentingai institucijai nuotolinio piloto
teorijos mokymo kursą, pagrįstą elementais, išvardytais AMC1 UAS.OPEN.020 dalies 4 punkto b
papunktyje, UAS.OPEN.040 dalies 3 punkte, AMC1 UAS.OPEN.030 dalies 2 punkto c papunktyje ir
UAS reglamento priedo A priede, kurie yra svarbūs numatytam skrydžiui, papildant juos toliau
išvardytais elementais. UAS naudotojas tomis pačiomis išvardintomis temomis gali pasiūlyti ir
personalui, atsakingam už UAS skrydžiui esmines pareigas, teorinių žinių mokymo kursą su
kompetencija pagrįstu teoriniu mokymu, būdingu to personalo pareigoms.
(1)

Aviacijos sauga:
(i)

nuotolinio pilotavimo įrašai;

(ii)

laivo žurnalai ir susijusi dokumentacija;

(iii)

geri skraidymo principai;

(iv)

aeronautikos sprendimų priėmimas;

(v)

žemės saugumas;

(vi)

oro sauga;

(vii)

oro artumo pranešimai;

(viii) pažangus orlaivis:
(A)

manevrai ir avarinės procedūros;
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(B)
(2)

(3)

(4)

Aviacijos taisyklės:
(i)

įvadas į UAS reglamentą, daugiausia dėmesio skiriant „konkrečiai“ kategorijai;

(ii)

rizikos vertinimas, supažindinimas su SORA;

(iii)

STS ir PDRA apžvalga.

Navigacija:
(i)

navigacinės priemonės (pvz., GNSS) ir jų apribojimai;

(ii)

žemėlapių ir aeronautikos žemėlapių skaitymas (pvz., 1:500 000 ir 1:250 000, aiškinimas, specializuoti žemėlapiai, sraigtasparnių maršrutai, „U-Space“ aptarnavimo zonos
ir pagrindinių terminų supratimas);

(iii)

vertikali navigacija (pvz., atskaitos aukščiai ir aukščiai, altimetrija).

Žmogaus galimybių ribos:
(i)

suvokimas (situacijos suvokimas BVLOS skrydžiuose);

(ii)

nuovargis:

(iii)

(5)

(6)

ED sprendimo 2019/021/R II priedas
bendroji informacija apie neįprastas sąlygas (pvz., svyravimai, apsisukimai,
vertikalaus kėlimo apribojimai, autorotacija, sūkurio žiedo būsenos).

(A)

skrydžio trukmė darbo valandomis;

(B)

cirkadinis ritmas;

(C)

darbo stresas;

(D)

regėjimo problemos;

(E)

komercinis spaudimas;

dėmesingumas:
(A)

blaškymosi pašalinimas;

(B)

nuskaitymo metodai;

(iv)

medicininis tinkamumas (sveikatos atsargumo priemonės, alkoholis, narkotikai, vaistai
ir kt.);

(v)

aplinkos veiksniai, tokie kaip regėjimas keičiasi nuo orientacijos į saulę.

Oro erdvės veikimo principai:
(i)

oro erdvės klasifikacijos ir veikimo principai;

(ii)

U-tarpas;

(iii)

oro erdvės rezervavimo procedūros;

(iv)

aeronautikos informacijos leidiniai (AIP);

(v)

NOTAMs.

Bendrosios žinios apie UAS ir išorines sistemas, kurios palaiko UAS skrydį:
(i)

autonomijos lygių skirtumai (pvz., autonominiai ir neautonominiai skrydžiai);

(ii)

signalo praradimas ir sistemos gedimo protokolai – supratimas apie būseną ir užprogramuotų reakcijų planavimas, pvz., grįžimas namo, skraidymas, nedelsiant nusileidimas;

(iii)

įranga, mažinanti oro ir žemės keliamą pavojų (pvz., skrydžio užbaigimo sistemos);

(iv)

skrydžio valdymo režimai;

(v)

priemonės UA stebėti (jo padėtis, aukštis, greitis, C2 jungtis, sistemos būsena ir kt.);

(vi)

ryšio su VO priemonėmis;
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(vii)
(7)

Meteorologija:
(i)

(8)

(9)

priemones, skirtas informuoti apie oro eismą.

gauti ir interpretuoti pažangią informaciją apie orus:
(A)

orų pranešimų ištekliai;

(B)

ataskaitos;

(C)

prognozės ir meteorologinės konvencijos, tinkamos tipiniams UAS skrydžiams;

(D)

vietiniai oro įvertinimai (įskaitant jūros vėją, jūros vėjo frontą ir miesto šilumos
salą);

(E)

žemo lygio diagramos;

(F)

METAR, SPECI, TAF;

(ii)

regioniniai oro efektai – standartiniai oro modeliai pakrantės, kalnų ar dykumų vietovėse;

(iii)

oro poveikis UA (vėjas, audros, rūkas, vėjo svyravimai priklausomai nuo aukščio, vėjo
šlyties ir kt.).

Techninės ir eksploatacinės skrydžio rizikos mažinimo priemonės:
(i)

skrydžiai, kuriems pasitelkiami oro erdvės stebėtojai (AO); ir

(ii)

aptikimo ir vengimo principai (DAA).

Veiklos procedūros:
(i)

(ii)

misijos planavimas, oro erdvės svarstymai ir vietos rizikos įvertinimas:
(A)

priemonės, skirtos laikytis apribojimų ir sąlygų, taikomų naudojamajai erdvei ir
antžeminę rizikos atsargai, numatytam UAS skrydžiui;

(B)

UAS operacijos kontroliuojamoje antžeminėje zonoje;

(C)

BVLOS skrydžiai;

(D)

UA VO naudojimas;

(E)

patikrinimų vietoje svarba, skrydžio planavimas, procedūros prieš skrydį ir
skrydžio metu;

daugianarės įgulos sąveika (MKC):
(A)

nuotolinio piloto ir kito personalo, atsakingo už UAS skrydžiui svarbias pareigas
(pvz., AO), koordinavimas;

(B)

įgulos išteklių valdymas (CRM):
(a)

efektyvus vadovavimas;

(b)

dirbant su kitais.

(10) Duomenų šaltinių, susijusių su:
(i)

iš kur gauti duomenis;

(ii)

duomenų saugumą;

(iii)

reikalingų duomenų kiekis;

(iv)

poveikį duomenų saugojimui.

(c)

reagavimo į ekstremalias situacijas planas (ERP) – UAS naudotojas turėtų teikti savo darbuotojams
kompetencija pagrįstą teorinį mokymą, apimantį ERP, įskaitant susijusius kvalifikacijos reikalavimus
ir periodinį mokymą.

(d)

Tiek mokymas, tiek vertinimas turėtų atitikti numatomo UAS skrydžio automatizavimo lygį.
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AMC2 UAS.SPEC.050(1)(d) ir UAS.SPEC.050(1)(e) UAS naudotojo pareigos
PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ MOKYMAS NUOTOLINIAM PILOTUI IR VISAM PERSONALUI, ATSAKINGAM UŽ
PAREIGAS, BŪTINAS „SPECIALIOSIOS“ KATEGORIJOS UAS SKRYDŽIUI
(a) Kalbant apie nuotolinio piloto praktinių įgūdžių mokymą ir vertinimą, UAS naudotojas turėtų
atsižvelgti į kompetencijas, apibrėžtas AMC2 UAS.OPEN.030 dalies 2 punkto b papunktyje ir
papildytas toliau išvardytais punktais. UAS naudotojas turėtų pritaikyti praktinių įgūdžių mokymą
pagal numatomos UAS skrydžio ypatybes ir UAS funkcijas. UAS naudotojas gali naudotis tomis
pačiomis išvardintomis temomis ir gali rengti praktinio mokymo kursą visiems kitiems
darbuotojams, atsakingiems už svarbias UAS skrydžiui pareigas. Kai kurioms arba visoms užduotims
atlikti gali būti naudojami atitinkami treniruokliai.
(1)

(2)

(3)

(4)

(b)

UAS paruošimas skrydžiui:
(i)

pagal OM procedūras įgyvendinti būtinas priemones, kad būtų laikomasi apribojimų ir
sąlygų, taikomų naudojamajai erdvei ir antžeminės rizikos atsargai, numatytai UAS
skrydžiui;

(ii)

laikytis būtinų UAS skrydžių kontroliuojamoje oro erdvėje procedūrų, įskaitant ryšio su
ATC protokolą ir, jei reikia, leidimo ir nurodymų gavimą;

(iii)

patvirtinti, kad visi reikalingi dokumentai numatytam UAS skrydžiui yra vietoje;

(iv)

informuoti visus dalyvius apie planuojamą UAS skrydį;

(v)

atlikti oro erdvės stebėjimą; ir

(vi)

jei naudojami AO, paskirti juos į atitinkamas vietas ir supažindinti su konfliktų išvengimo schema, apimančia frazeologiją.

Pasiruošimas skrydžiui:
(i)

užtikrinti, kad veiktų visos saugos sistemos ir funkcijos, jei jos įdiegtos UAS, įskaitant
aukščio ir greičio ribojimo sistemas, skrydžio užbaigimo sistemą ir paleidimo sistemą;

(ii)

žinoti pagrindinius veiksmus, kurių reikia imtis avarijos atveju, įskaitant problemas, susijusias su UAS, arba susidūrimo ore pavojaus, kylančio skrydžio metu.

Skrydis neįprastomis sąlygomis:
(i)

valdyti dalinį ar visišką UA varomosios sistemos galios trūkumą, tuo pačiu užtikrinant
trečiųjų asmenų saugumą žemėje;

(ii)

valdyti situaciją, kai į naudojamąją erdvę ar kontroliuojamąją antžeminę zoną patenka
pašalinis asmuo, bei imtis atitinkamų priemonių saugai palaikyti;

(iii)

reaguoti ir imtis atitinkamų taisomųjų veiksmų, kai UA gali viršyti tiek skrydžio geografijos (nenumatytų atvejų procedūrų), tiek naudojamosios erdvės (avarinių procedūrų),
kurios buvo nustatytos ruošiantis skrydžiui, ribas.

Apskritai reikėtų pabrėžti šiuos dalykus:
(i)

įprastinės, nenumatytos ir avarinės procedūros;

(ii)

įgūdžių patikrinimai kartu su periodiniais kvalifikacijos patikrinimais;

(iii)

naudojimo patirtis (mokymas darbo vietoje įeina į kvalifikaciją);

(iv)

priešskrydinio ir poskrydžio procedūros ir dokumentai;

(v)

periodinis mokymas (UAS / skrydžio mokymo įrenginys (FTD));

(vi)

nuotolinio piloto neveiksnumas.

Praktinių įgūdžių mokymas gali būti vykdomas naudojant UAS arba STD. Scenarijais pagrįstas
mokymas (SBT) su labai struktūrizuotais, realiai scenarijais numatytam UAS skrydžiui naudojamas
siekiant sustiprinti personalo mokymąsi naudojimo aplinkoje ir pagerinti situacijos suvokimą. SBT
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turėtų apimti realistiškus normalius, neįprastus ir ekstremalių situacijų scenarijus, parengtus
atsižvelgiant į konkrečius mokymosi tikslus.
(c)

Praktinių įgūdžių mokymas tikrinamas vertinimo metu ir gali būti vykdomas naudojant tikrąjį UAS
arba FTD, atitinkantį numatomą UAS skrydį.

(d)

Pradinis ir periodinis mokymas:
(1)

UAS naudotojas turėtų užtikrinti, kad nustatyti minimalūs reikalavimai dėl pradinio ir
periodinio mokymo trukmės (pvz., trukmė ir skrydžio valandų skaičius) būtų pateikti
priimtinu ir kompetentingos institucijos patvirtintu būdu.

(2)

Atsižvelgiant į mokymo kursą, kiekvienai iš toliau pateiktoje 1 lentelėje nurodytų temų gali
prireikti tik apžvalginio mokymo arba išsamaus mokymo. Išsamus mokymas turėtų būti
interaktyvus ir apimti diskusijas, atvejų tyrimų apžvalgas ir vaidmenų žaidimą, jei manoma,
kad tai būtina siekiant pagerinti mokymąsi. UAS SW/HW pakeitimo ar atnaujinimo atveju,
priklausomai nuo pakeitimų dydžio, UAS naudotojas turėtų nustatyti mokymo lygį.
Tema

Pradinis
mokymas

UAS keitimas

Situacijos suvokimas ir klaidų
valdymas
Organizacinės saugos kultūra,
veiklos procedūros ir
organizacinė struktūra
Streso valdymas, nuovargis ir
budrumas
Sprendimų priėmimas
Automatika ir automatikos
panaudojimo filosofija
Specifiniai UAS tipo skirtumai

Nuodugniai

Atvejo tyrimai

Pasikartojantys
mokymai

Nuodugniai

Nuotolinio valdymo
pulto keitimas
pilotas/įgula
Apžvalga

Nuodugniai

Nebūtina

Nuodugniai

Apžvalga

Nuodugniai

Nebūtina

Nebūtina

Apžvalga

Nuodugniai
Pagal poreikį

Apžvalga
Nuodugniai

Nebūtina
Nuodugniai

Apžvalga
Pagal poreikį

Pagal poreikį

Nuodugniai

Pagal poreikį

Nuodugniai

Nuodugniai

Tam pačiam UAS
tipui nereikia)
Nuodugniai

Apžvalga

Pagal poreikį

1 lentelė. Praktinių įgūdžių mokymo lygis keliomis temomis, priklausomai nuo pradinio mokymo,
periodinio mokymo arba UAS / nuotolinio piloto / nuotolinio įgulos pakeitimo

AMC3 UAS.SPEC.050(1)(d) UAS naudotojo pareigos
UAS SKRYDŽIO PATVIRTINIMO MODULIAI
Atsižvelgdamas į numatomo UAS skrydžio rūšį ir riziką, UAS naudotojas, teikdamas prašymą išduoti
naudojimo leidimą, gali pasiūlyti papildomą teorinių žinių mokymą kartu su praktinių įgūdžių mokymu,
būdingu numatomam UAS naudojimui, kaip aprašyta OM.
Praktinių įgūdžių mokymas turėtų apimti bent jau AMC2 UAS.OPEN.030 dalies 2 punkto b papunktį „A2
pakategorės skrydžių vykdymas naudojant UAS“ aprašytas praktines kompetencijas, tarp kurių gali būti
atitinkamos avarinių ir nenumatytų atvejų procedūros. Tačiau UAS naudotojas gali pritaikyti tą mokymą
UAS automatizavimo lygiui.
Praktinių įgūdžių mokymų metu nuotolinis pilotas turėtų išvardyti atitinkamas avarines ir nenumatytų
atvejų procedūras, kurios yra apibrėžtos OM ir yra būdingos skrydžiui vykdymo vietoje virš žinomų
apgyvendintų vietovių ar žmonių sambūrių arba padidėjusios skrydžio skrydžių vykdymo vietoje, ir turėtų
apibūdinti pagrindines kiekvienos rūšies avarinės situacijos sąlygas, taip pat atitinkamus susigrąžinimo
būdus, taikytinus skrydžio metu OM nustatytoms avarinėms situacijoms. Priklausomai nuo situacijos
kritiškumo ir turimo laiko reaguoti, nuotolinis pilotas turėtų įsiminti kai kurias procedūras, o kitų
procedūrų atveju jis gali peržiūrėti kontrolinį sąrašą. Avarinės ir nenumatytų atvejų procedūros gali apimti
ir kitą personalą; tokiu atveju UAS naudotojas turėtų apibrėžti jiems reikalingus praktinių įgūdžių
mokymus.
Nuotoliniam pilotui tereikia užpildyti atitinkamus konkretaus skrydžio patvirtinimo modulius, kurie
atspindi numatomą UAS skrydį. Pavyzdžiui, gabenant krovinį, nuotolinis pilotas turėtų baigti susijusį
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mokymo modulį „Krovinio vežimas ir/ar nuleidimas“; tačiau jei krovinyje yra pavojingų krovinių, nuotolinis
pilotas taip pat turi baigti mokymo modulį „Pavojingų krovinių vežimas“.
Konkretaus skrydžio patvirtinimo modulių užtikrinimo lygis nustatomas pagal atitinkamą užtikrinimo
vientisumo lygį (pvz., SAIL) atlikus atitinkamą specialiųjų skrydžių rizikos vertinimą. Atitinkami UAS
skrydžio patvirtinimo moduliai turėtų būti atspindėti nuotolinio piloto kompetencijų dokumentuose.
Rekomenduojami šie UAS skrydžio patvirtinimo moduliai ir sritys:
(a)

skrydžiai naktį;

(b)

perskraidymas (skrydis virš žinomų apgyvendintų vietovių arba virš žmonių sambūrių);

(c)

BVLOS skrydžiai;

(d)

skrydžiai mažame aukštyje (žemiau nei 500 pėdų);

(e)

skrydžiai neatskirtoje oro erdvėje;

(f)

krovinių pervežimas ir/ar iškrovimas;

(g)

pavojingų krovinių vežimas;

(h)

operacijos su keliomis UAS ir UAS spiečiais;

(i)

UA paleidimas ir susigrąžinimas naudojant specialią įrangą;

(j)

skrendant virš kalnuoto reljefo.

Pastaba. Pilku kursyvu stulpelyje „Mokymosi tikslai“ esantis „Pagrindas“ pateikiamas aiškinamaisiais
tikslais ir nėra siūlomos taisyklės teksto dalis.
Konkretaus
skrydžio
patvirtinimo
moduliai
Skrydžiai naktį

Apimtinos vietos
Bendrai

Mokymosi tikslai
Suprasti termino „naktis“ arba kitos panašios formuluotės,
naudojamos skrydžiams naktį, apibrėžties reikšmę.
Pagrindimas: Reglamente (ES) Nr. 1178/2011 (toliau – Orlaivių
įgulos reglamentas), „naktis“ kalbant apie pilotuojamus orlaivius
reiškia „laikas nuo civilinių sutemų pabaigos iki civilinės aušros
pradžios arba atitinkamos institucijos nustatytas kitas laikas nuo
saulėlydžio iki saulėtekio“.
Kai kuriuose nacionaliniuose įstatymuose skrydis naktį
apibrėžiamas naudojant saulėlydžio ir saulėtekio laikus.
„Saulėlydis“ apibrėžiamas kaip kasdienis viršutinės saulės dalies
išnykimas žemiau horizonto. Šis laikas priklauso nuo požiūrio
taško platumos ir ilgumos. Yra daug svetainių ir programų,
leidžiančių sužinoti saulėlydžio ir saulėtekio laiką konkrečioje
vietoje.
Suprasti skrydžių vykdymo vietos apšvietimo naudą, ypač
kritinėmis pakėlimo ir nutupdymo fazėmis.
Suprasti, kad naktinio skrydžio metu sunku įvertinti atstumą tarp
UA ir kitų kliūčių, jei matomumą užtikrina tik UA žibintai.
Suprasti, kad vizualinė kliūčių vengimo sistema gali būti ne tokia
tiksli vykdant skrydžius naktį.
Suprasti, kad nebematant UA naktį, reikia nedelsiant pradėti
grįžimo namo (RTH) procedūrą.
Pagrindimas: Dieną kartais sunku matyti UA padėtį, o naktį tai
dar sunkiau.
Suprasti, kad infraraudonųjų spindulių (IR) kamera leidžia
pakankamai matyti naktį. Išjungus priekinius žalius mirksinčius
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žibintus, vaizdas gali pagerėti, nes UA integruotoje kameroje
neliks atspindžių.
Suprasti, kad IR kamera nepadeda lyjant / esant drėgmei, kai IR
matomumas žymiai sumažėja.
Paaiškinti žalios mirksinčios lemputės naudojimą naktį.
Paaiškinti, kaip naudoti navigacinius, gabaritinius, apsaugos nuo
susidūrimo ir kitus UA valdymui skirtus žibintus.
Paaiškinti, kaip naudoti žibintus (pvz., navigacinius, gabaritinius
ar apsaugos nuo susidūrimo), siekiant atpažinti pilotuojamą
orlaivį.
Pagrindimas: Šie žibintai rodo UA padėtį ir kryptį, kuria UA
nukreiptas.
Pilotuojamų orlaivių raudonas navigacinis žibintas yra kairiojo
sparno galo priekiniame krašte, o žalias – dešiniojo sparno galo
priekiniame krašte (sraigtasparniuose – kairėje ir dešinėje
kabinos pusėse). Baltas navigacinis žibintas yra ant uodegos kiek
įmanoma toliau. Tose pozicijose yra ir didelio ryškumo žibintai.
Jie naudojami kaip apsaugos nuo susidūrimo žibintai ir po
trumpos pertraukos sumirksi du kartus. Raudonas besisukantis
švyturys taip pat yra apsaugos nuo susidūrimo žibintų dalis.
Regėjimo aštrumo
pablogėjimas

Suprasti, kad skrydis UA naktį pablogina regimąjį suvokimą.
Žinoti naktinę trumparegystę, kurią sukelia didėjantis vyzdžio
dydis. Esant silpnam apšvietimui, kai nėra tolimų objektų, į
kuriuos reikia sutelkti dėmesį, akies fokusavimo mechanizmas
gali pereiti į ramybės (trumparegystės) būseną.
Jei naudojami naktinio matymo akiniai, žinoti, kaip jie veikia.

Naktinės iliuzijos

Apibrėžti terminą „naktinė iliuzija“.
Atpažinti ir įveikti tamsos sukeliamas regėjimo iliuzijas ir suprasti
fiziologines sąlygas, kurios gali pabloginti matymą naktį.
Nurodyti naktinio matymo technikos apribojimus naktį ir dieną.

Pakeisti vizualinio
nuskaitymo būdai

Nurodyti skirtingų vizualinio nuskaitymo metodų apribojimus
naktį ir dieną.
Pagrindimas: Nepaisant elektroninių konfliktų aptikimo
priemonių vertės, fizinis stebėjimas išlieka svarbia apsauga nuo
visų tipų orlaivių dingimo iš matymo lauko.
Kad išvengtų susidūrimų, nuotolinis pilotas turi stebėti aplinką
nuo to momento, kai UA pradeda judėti, tol, kol sustoja skrydžio
pabaigoje. Susidūrimo grėsmės yra visur.
Prieš pakilimą nuotolinis pilotas turėtų vizualiai patikrinti kilimo
zoną, kad įsitikintų, jog nėra kitų objektų. Po pakilimo nuotolinis
pilotas turėtų toliau stebėti aplinką, kad užtikrintų saugų UA
išskridimą be kliūčių.

Skrydis virš žinomų
apgyvendintų

Pakeistas kliūčių
identifikavimas

Paaiškinti kliūčių poveikį kilimo atstumui, kuris reikalingas naktį.

Apgyvendintų vietovių
ir žmonių sambūrių
nustatymas

Paaiškinti „gyvenamosios vietovės“ ir „žmonių sambūrių“
apibrėžimus.

Pagrindimas: Nuotolinis pilotas turi žinoti vietą, kurioje UA skris
naktį. Objektai atrodo kitaip, o elektros linijos naktį beveik
nematomos. Todėl patartina, kad nuotolinis pilotas atliktų
bandomąjį skrydį dienos metu.
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vietovių arba virš
žmonių sambūrių

Skrydžio trajektorijų
optimizavimas, siekiant
sumažinti poveikio
riziką

Paaiškinti šių kintamųjų poveikį skrydžio trajektorijai ir kilimo
atstumui:
— pakilimo procedūra;
— kliūčių protarpiai tiek iš šono, tiek vertikaliai;
— suprasti UAS mirtingumą, įskaitant nuolaužų plotą per
skraidančias dalis po avarijos;
— pripažinti apibrėžtos avarinio tūpimo zonos svarbą.

Tikėtinos veikiančios ir
alternatyvios svetainės

Atpažinti skirtingas skrydžio vietas ir alternatyvias vietas
skrydžio maršrute.

Pakankamas atstumas
nuo vėjo poveikio, ypač
miesto aplinkoje
Kliūtys (laidai, stiebai,
pastatai ir kt.)

Paaiškinti, kaip vėjas keičiasi labai mažame aukštyje dėl sąveikos
su orografija ir pastatais.

Trečiųjų šalių trukdžių
bepiločiam orlaiviui
išvengimas
Minimalus atstumas
nuo žmonių, laivų,
transporto priemonių
ir konstrukcijų
Elektromagnetinių
trukdžių, t. y. didelio
intensyvumo radijo
perdavimo, poveikis

Paaiškinkite, kaip išvengti trečiųjų šalių trukdžių bepoločiam
orlaiviui.

Minios valdymo
strategijos ir vieša
prieiga

Paaiškinti, kaip svarbu užtikrinti, kad kilimo ir tūpimo zonoje
niekam nekiltų pavojus.

Paaiškinti kliūčių įtaką reikiamam kilimo atstumui.
Interpretuoti visas prieinamas procedūras, duomenis ir
informaciją apie kliūtis, su kuriomis galima susidurti skrydžio
metu.

Paaiškinti minimalaus atstumo nuo žmonių, laivų, transporto
priemonių ir konstrukcijų svarbą.

Apibūdinti fizikinį reiškinį „trukdžiai“.
Paaiškinti, kokiose situacijose gali atsirasti elektromagnetinių
trukdžių, ypač dėl elektromagnetinių spindulių ir signalų
atspindžių, būdingų miesto aplinkai. Paaiškinti jų poveikį UAS
sistemai (ty C2 link GNSS kokybei ir pan.)

Apibūdinti skirtingas minios valdymo strategijas.
Paaiškinti, kodėl svarbu turėti žinių apie viešąją prieigą.

BVLOS skrydžiai

Skrydžių planavimas:
oro erdvė, reljefas,
kliūtys, numatomi oro
eismo dalyviai ir
draudžiamos zonos

Paaiškinti BVLOS skrydžių planavimą:
— patikrinti skrydžio sąlygas (pvz., geografinę zoną, NOTAM) ir
kliūtis planuojamame maršrute;
— užtikrinti reikiamą dokumentaciją prieš BVLOS skrydį;
— žinoti ir laikytis vietinių sąlygų toje vietovėje, kurioje
vykdomas BVLOS skrydis;
— užtikrinti ryšį su skrydžių vadovu (ATCO), atsižvelgiant į oro
erdvės, kurioje planuojama vykdyti BVLOS skrydį, tipą;
— planuoti BVLOS skrydį, įskaitant skrydžio maršrutą ir
reagavimą į nenumatytus ir avarinius įvykius;
— nekontroliuojamoje oro erdvėje tikrinti faktinį pilotuojamo
eismo srautą planuojamu maršrutu, įskaitant žemo lygio
eismą, pavyzdžiui, parasparnių, sklandytuvų, sraigtasparnių,
orlaivių modelių, hidroplanų ir kitą galimą eismą;
— nekontroliuojamoje oro erdvėje patikrinti, ar apie UAS skrydį
buvo pranešta pilotuojamiesiems orlaiviams, naudojant pvz.
NOTAM arba kitas pilotuojamųjų orlaivių naudojamas
priemones;
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— kaip prireikus įdarbinti oro erdvės stebėtojus (AO);
— apsvarstyti C2 jungties apribojimus (pvz., didžiausią atstumą
ir kliūčių buvimą);
— matomumo įtaisų arba eismo dalyvių informacijos
naudojimas / atskrendančių orlaivių aptikimas / konfliktų
išvengimas ir avariniai manevrai.
Jutiklių sistemos ir jų
apribojimai

Nurodyti skirtingų jutiklių sistemų apribojimus.

Bendradarbiaujantys ir
nebendradarbiaujantys
orlaiviai (oro erdvės
stebėjimas)

Identifikuoti bendradarbiaujančius ir nebendradarbiaujančius
aptikimo ir išvengimo (DAA) jutiklio / sistemos galimybes UA, jei
taikoma.

Nuotolinio valdymo
piloto vaidmenys ir
pareigos išvengti
susidūrimo

Paaiškinti eismo įspėjimo sistemos ir susidūrimo išvengimo
sistemos (TCAS) frazeologizmus ir kaip šios sistemos veikia.

Pagrindimas: UAS, naudojamos BVLOS skrydžiams, turi išlaikyti
tikslią padėties vietą, kad netrukdytų kitiems eismo dalyviams ir
sėkmingai atliktų savo misiją. Aplinkos ypatybės, pvz., tuneliai ir
miesto kanjonai, gali susilpninti GNSS signalus arba netgi juos
visiškai prarasti. Siekdama išlaikyti tikslumą aplinkoje, kurioje
neleidžiama naudoti GNSS, UA gali naudoti realaus laiko
kinematinę (RTK) turinčias inercines navigacijos sistemas (INS),
kurios teikia informaciją iš akselerometrų ir giroskopų, kad būtų
galima tiksliai įvertinti padėtį, greitį, kursą ir padėtį.

Pagrindimas: Kooperatyvinės ir nekooperatyvinės DSAA
galimybės yra pagrindinės UA priemonės, leidžiančios saugiai ir
reguliariai pasiekti visas oro erdvės klases.

Nustatyti nuotolinio piloto vaidmenis ir atsakomybę, siekiant
išvengti susidūrimo.
Paaiškinti susidūrimo išvengimo metodiką, kuri naudojama
skrydžio metu, kad UA nesusidurtų su kitais eismo dalyviais.
Pagrindimas: Susidūrimų išvengimas tampa pagrindine skrydžiai
naudojant UAS civilinėje oro erdvėje priemone. Eksploatacinius
ir techninius UAS susidūrimų išvengimo iššūkius apsunkina
daugybė UA, su jais susijusių užduočių ir jų antžeminio valdymo
galimybių. UAS bendruomenėje tiriama daugybė technologinių
sprendimų, kaip išvengti susidūrimų.

Komandų, valdymo ir
ryšio (C3) ryšio
našumas ir apribojimai

Žinoti C3 apibrėžtį.
Suprasti ryšį tarp ryšių ir efektyvaus vadovavimo bei valdymo
(C2).
Suprasti pagrindinę C3 struktūrą.
Suprasti tikro ir santykinio judesio rodmenų naudojimą.
Suprasti problemas, būdingas C3.
Pagrindimas: C3 negalima atlikti be dvipusio ryšio. C3 būtų
neįmanomas, nebent nuotolinis pilotas galėtų surinkti grįžtamąjį
ryšį tam tikra forma. Bet kurios C3 sistemos pagrindas yra
patikimo ryšio tinklo įtraukimas.

C2 nuorodos signalo
arba ryšio delsa

Suprasti signalo arba ryšio delsos poveikį C2 nuorodai.
Paaiškinti, kas gali sukelti signalo arba ryšio delsą ir kaip ją
aptikti.
Apibūdinti veiksmus, kurių reikia imtis po signalo arba ryšio
delsos.
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Pagrindimas: BVLOS valdyti gali prireikti palydovinio ryšio,
kuriam būdinga signalo delsa, galinti turėti įtakos BVLOS veikimo
tikslumui.
Planuoja C2 ryšio
praradimą arba
sistemos gedimą

Suprasti C2 ryšio praradimo poveikį.
Paaiškinti, kas gali sukelti sistemos gedimą ir kaip jį aptikti.
Apibūdinti veiksmus, kurių reikia imtis praradus C2 ryšį.
Apibūdinti, kaip planuoti nenumatytų atvejų maršrutus, jei
nutrūktų C2 ryšys.
Pagrindimas: Labai svarbu stebėti UAS civilinėje oro erdvėje ir
žinoti, kas atsitiks, jei nutrūks C2 ryšys tarp nuotolinio piloto
antžeminės valdymo stoties ir UAS. Dingus C2 ryšiui, UA
paprastai skrenda iš anksto užprogramuotu nenumatytų atvejų
maršrutu, atsižvelgdamas į skrydžio aukštį, kryptį ir kreivumą.
Dėl situacijos nesuvokimo ir tiesioginio ryšio su UA ATCO tampa
sunku arba neįmanoma nustatyti tikrąją UA padėtį ir išsiaiškinti,
ar tinkamai laikomasi iš anksto užprogramuoto nenumatytų
atvejų maršruto. Dėl to sumažėja galimybė išvengti kitų eismo
dalyvių numatytu maršrutu.

Skrydžiai mažame
aukštyje (žemiau nei
500 pėdų).

Atskirų duomenų
šaltinių
interpretavimas
Įgulos išteklių valdymas
(CRM)
Oro eismo valdymo
(ATM) procedūros
Radijo ryšiai ir
frazeologija

Interpretuoti skirtingus duomenų šaltinius, kad nustatytumėte,
ar skrydžio metu UA eina suplanuotu maršrutu.
Paaiškinti CRM svarbą BVLOS operacijoms.
Apibūdinti ATM procedūras mažame aukštyje.
Apibūdinti „standartinių žodžių ir frazių“ reikšmę.
Suprasti, apibūdinti ir naudoti teisingą standartinę frazeologiją
kiekvienai skrydžio fazei pagal vizualiąsias skrydžio taisykles
(VFR).
Paaiškinti atrankiojo iškvietimo (SelCal) sistemos ir orlaivių ryšių
adresavimo ir pranešimų sistemos (ACARS) frazeologizmus.
Paaiškinti eismo įspėjimo ir susidūrimo išvengimo sistemos
(TCAS) frazeologizmus.

Skrydis neatskirtoje
oro erdvėje

Situacijos įvertinimas

Stebėti situaciją, ypač naudojant žemame aukštyje pilotuojamus
orlaivius, ir, jei reikia, pasitelkti oro erdvės stebėtojus (AO).

Išplėstinė aviacijos
terminologija

Paaiškinti su mažo aukščio operacijomis susijusios terminijos
reikšmę.

Aiškios pareigos ir
pareigos

Apibūdinti ryšį tarp inicijuojančių priežasčių (arba grėsmių),
pavojaus (pagrindinis (pagrindinis) įvykis), rizikos mažinimo
priemonių (kontrolės ir kliūtys) ir galimų pasekmių rezultatų
(praradimo būsenos), kai vykdomas skrydis neatskirtu būdu. oro
erdvė.

Pažadinti turbulenciją

Nurodyti UA pabudimo turbulencijos kategorijas.
Nurodyti pabudimo turbulencijos atskyrimo minimumus.

Krovinių pervežimas
ir (arba) iškrovimas

Svoris ir pusiausvyra

Apibūdinti UA masės ir konstrukcijos įtempių ryšį.
Apibūdinti, kodėl masė turėtų būti ribojama, kad būtų
užtikrintos tinkamos stiprumo ribos.
Apibūdinti UA masės ir orlaivio eksploatacinių savybių ryšį.
Apibūdinti, kodėl UA masė turėtų būti ribojama, kad būtų
užtikrintas tinkamas orlaivio veikimas.
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Priklausomai nuo skrydžio tipo, apibūdinti ryšį tarp svorio centro
(CG) padėties ir UA stabilumo / valdomumo.
Apibūdinti pasekmes, jei CG yra prieš priekinę ribą.
Apibūdinti pasekmes, jei CG yra už galinės ribos.
Apibūdinti ryšį tarp CG padėties ir orlaivio veikimo.
Apibūdinti CG padėties poveikį veikimo parametrams (greičiui,
aukščiui, ištvermei ir nuotoliui).
Susipažinti su masės ir balanso santrumpos, pvz. (didžiausia)
kilimo masė ((M)TOM), (didžiausia) tūpimo masė ((M)LM),
pagrindinė tuščioji masė (BEM), sausoji eksploatacinė masė
(DOM), eksploatacinė masė (OM) ir nulinis degalų kiekis masė
(ZFM).
Apibūdinti apkrovos pokyčių poveikį numetus objektą.
Apibūdinti netyčinio krovinio praradimo padarinius.
Pagrindimas: Masė ir balansas yra nepaprastai svarbūs
svarbu
UA.
Nesubalansuota
UA
gali
tampa sunku kontroliuoti. Todėl į bendrą balansą reikėtų
atsižvelgti pridedant krovinius, tvirtinant kardaninius įtaisus ir
pan.
Krovinio tvirtinimas ir
pavojingų krovinių
suvokimas

Apskaičiuoti MTOM ir MLM.
Paaiškinti krovinio suvaržymo ar tvirtinimo priežastis.
Apibūdinti pagrindinius krovinių suvaržymo ar tvirtinimo būdus.
Paaiškinti, kodėl pavojingų krovinių vežimui oro transportu
taikomas papildomas mokymo modulis.
Nurodyti, kad tam tikriems gaminiams ir medžiagoms, kurie kitu
atveju būtų klasifikuojami kaip pavojingi, gali būti netaikoma
išimtis, jei jie yra UA įrangos dalis.
Pagrindimas: Norint saugiai skraidinti UAS, reikia pasverti visus
UA esančius krovinius (arba pateikti tikslų svorio įvertinimą
naudojant „standartines“ vertes), tinkamai jį pakrauti ir
pritvirtinti, kad krovinys nepasimestų ar skrydžio metu nejudėtų.
Pakrovimas turi būti atliekamas laikantis galiojančių taisyklių ir
apribojimų UAS operatoriaus pakrovimo procedūros turi atitikti
nurodymus, kuriuos duoda asmuo, atsakingas už konkretaus UA
skrydžio pakrovimo procesą. Šios pakrovimo instrukcijos turi
atitikti krovinio paskirstymo reikalavimus, kurie yra įtraukti į UA
pakrovimo ir apdailos lapą.

Pavojingų krovinių
vežimas

Saugus pavojingų
krovinių vežimas

Paaiškinti terminiją, susijusią su pavojingais kroviniais.
Gebėti atpažinti pavojingus krovinius ir suprasti jų ženklinimą.
Gebėti interpretuoti su pavojingais kroviniais susijusius
dokumentus.
Atpažinti pavojingus krovinius naudojant saugos duomenų lapus
ir Pasaulinės suderintos cheminių medžiagų klasifikavimo ir
ženklinimo sistemos (GHS) vartotojų ženklinimą.
Paaiškinti, kad pavojingų krovinių vežimo oro transportu
nuostatos yra įtrauktos į ICAO dokumentą 9284 „Saugaus
pavojingų krovinių vežimo oru techninės instrukcijos“.
Nurodyti avarinės situacijos / pranešimo procedūras įvykus
įvykiui su pavojingu kroviniu, įskaitant su pavojingais kroviniais
susijusią nelaimę, kurios metu naudotas UA; nuotolinis pilotas
informuoja ATC organizaciją apie pavojingų krovinių vežimą.
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Paaiškinti pavojingų krovinių suderinamumo ir atskyrimo
principus.
Paaiškinti specialius
reikalavimus.

radioaktyviųjų

medžiagų

krovimo

Paaiškinti pavojingų krovinių sąrašo naudojimą.
Paaiškinti saugos duomenų rinkimo procedūras, pvz. pranešti
apie avarijas, incidentus ir įvykius su pavojingais kroviniais.
Pastaba. Mokymosi tikslai turi būti išvesti iš Techninių instrukcijų
ir turi būti proporcingi personalo pareigoms.
Operacijos su
keliomis UAS ir UAS
spiečiais

Apribojimai, susiję su
žmogiškaisiais
veiksniais

Suprasti žmogaus veiklos apribojimus vykdant skrydį su keliomis
UAS, įskaitant UAS spiečius.

CRM

Paaiškinti CRM svarbą operacijoms su keliomis UAS ir spiečiais.

Naršymas keliose
platformose
Sistemos gedimų
atpažinimas

Aprašyti, kaip naršyti keliose platformose.

Išvardyti gyvybiškai svarbius veiksmus, kuriuos nuotolinis pilotas
ir asmenys, padedantys nuotoliniam pilotui, turėtų atlikti
avarinio UAS spiečiaus nutupdymo atveju.

Apibūdinti įvairius gedimus, kurie gali atsirasti vykdant skrydžius
su keliomis UAS arba UAS spiečiumi.
Paaiškinti, ką daryti gedimo atveju.
Suprasti, kad nuotolinis pilotas gali perimti sistemos kontrolę
gedimo atveju.

Avarinio izoliavimo
procedūros

Išvardyti skirtingas avarinio izoliavimo procedūras ir apibūdinti
pagrindines kiekvienos rūšies avarinės situacijos sąlygas.
Apibūdinti susigrąžinimo būdus sugedus varikliui arba baterijai,
kai naudojamos kelios UAS arba UAS spiečius.

UAS paleidimas ir
susigrąžinimas
naudojant specialią
įrangą

Veiklos procedūros

Paaiškinti konkrečias paleidimo ir susigrąžinimo operacijų
procedūras.
Paaiškinti poveikį UA elgesiui, kai paleidimo ir susigrąžinimo
sistemos valdomos iš judančios transporto priemonės, įskaitant
laivus.

Nesėkmių pripažinimas

Apibūdinti įvairius gedimus, kurie gali atsirasti paleidimo ir
susigrąžinimo operacijų metu.
Paaiškinti, ką daryti gedimo atveju.
Apibūdinti atvejus, kai nuotolinis pilotas gali perimti sistemos
valdymą gedimo atveju.

Skraidymas virš
kalvotos aplinkos

Temperatūros
inversijos

Apibūdinti toliau prašomą informaciją.
— terminės sukeltos turbulencijos šalia Žemės paviršiaus
poveikis;
— paviršiaus efektai;
— paros ir sezoniniai svyravimai;
— debesų poveikis; ir – vėjo poveikis.
Pagrindimas: Temperatūra gali turėti įtakos tankiui. Jei UA
skraidinamas karštą ir drėgną dieną, jo veikimas bus prastas:
kylant temperatūrai, pasiskirsto oro molekulės. Dėl to UA
sraigtai ar varikliai turi mažiau oro, už kurio galėtu „kabintis“.

Orografinis pakėlimas

Apibūdinti orografinio pakėlimo (t. y. nuo šlaito ar keteros)
poveikį ir reikalingus veiksmus.
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Apibūdinti kalvotai aplinkai būdingus vertikalius judesius, vėjo
šlytį ir turbulenciją.

Per perėjas stipresnis
vėjas

Pagrindimas: Orografinis pakėlimas įvyksta, kai aukštėjant
reljefui oro masė priversta kilti iš žemo aukščio į didesnį. Oro
masei kylant, ji greitai adiabatiškai atšąla, todėl santykinė oro
drėgmė gali padidėti iki 100 %, gali susidaryti debesys ir, esant
tinkamoms sąlygoms, iškristi krituliai7.
Apibūdinti vėjo šlyties poveikį ir veiksmus, kurių reikia imtis kai
kylant ir artėjant susiduriama su vėjo šlytimi.
Apibūdinti atsargumo priemones, kurių reikia imtis, kai kylant ir
artėjant galima susidurti su vėjo šlytimi.
Apibūdinti vėjo šlyties poveikį ir veiksmus, kurių reikia imtis
patekus į stiprią žemyn traukiančią vėjo šlytį.
Apibūdinti kalnuotos vietovės įtaką skrydžiui priekiu.

Kalnų bangos

Pagrindimas: Kalnuotoje aplinkoje vėjas pučia į priešvėjinę kalno
pusę. Pavėjui vėjas seka reljefo kontūrus ir gali būti gana
neramus: jis vadinamas katabatiniu vėju. Kuo stipresnis vėjas,
tuo didesnė traukos žemyn jėga. Toks vėjas stumia UA žemyn link
kalno paviršiaus. Jei nuotolinis pilotas nemoka atpažinti žemyn
stumiančios jėgos, t. y. žemyn judančio oro, tai gali komplikuoti
situaciją.
Paaiškinti kalnų bangų kilmę ir susidarymą.
Nurodyti sąlygas, būtinas kalnų bangoms susidaryti.
Apibūdinti kalnų bangų sandarą ir savybes.
Paaiškinti, kaip kalnų bangas galima atpažinti pagal su jomis
susijusius meteorologinius reiškinius.
Paaiškinti, kad kalnų bangų poveikis gali viršyti UA našumą arba
struktūrines galimybes.
Paaiškinti, kad kalnų bangų poveikis gali pereiti nuo mažo prie
didelio.

Aukšto ir žemo slėgio
modeliai

Kalnų grandinės brėžinyje nurodyti turbulentines zonas (kalnų
bangas, rotorius).
Apibūdinti frontų ir slėgio sistemų judėjimą bei vidutinės
platumos įdubos gyvavimo ciklą.
Nurodyti frontų judėjimo krypties ir greičio numatymo taisykles.
Nurodyti šaltojo ir šiltojo fronto greičių skirtumą.

Tankio aukščio poveikis

Nurodyti priekinės įdubos krypties ir greičio numatymo
taisykles.
Nustatyti slėgio aukštį ir oro tankio aukštį virš jūros lygio.
Paaiškinti visos masės (AUM), slėgio, temperatūros, tankio
aukščio ir drėgmės poveikį.
Jei reikia, paaiškinti tankio aukščio įtaką jėgų ir momentų
pusiausvyrai stabiliai sklandant.
Pagrindimas: Didesnio tankio aukštis reiškia plonesnį orą, o
plonesnis oras reiškia, kad UA veiks prastai. UA sraigtuose ar
varikliuose nebus pakankamai oro, už kurio būtų galima
„užsikabinti“. Mažesnio tankio aukštis reiškia tirštesnį, tankesnį
orą ir didesnį UA našumą.
Šios žinios labai praverčia, jei nuotolinis pilotas skraidina UA
kalnuotoje ar kitoje aukštoje aplinkoje.

___________________
7 Tokių paslaugų teikėjų pavyzdžius žr. E.6 išnašoje „OSO, susiję su išorinių sistemų, palaikančių skrydžius naudojant UAS,
gedimu“ pagal AMC1 E priedą, UAS reglamento 11 straipsnį.
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GM1 UAS.SPEC.050(1)(d) UAS naudotojo pareigos
TEORINIŲ ŽINIŲ DALYKAI „SPECIALIOSIOS“ KATEGORIJOS NUOTOLINIŲ PILOTŲ MOKYMAMS
(a) „Specialioji“ kategorija gali apimti įvairiausias UAS operacijas su skirtingu rizikos lygiu. Todėl UAS
naudotojas, atsižvelgdamas į rizikos vertinimo rezultatus, privalo nustatyti nuotolinio piloto ir viso
personalo, atsakingo už skrydžiui naudojant UAS reikalingas pareigas, kompetenciją.
(b)

Kai UAS skrydis vykdoma pagal UAS reglamento 1 priede nurodytą STS, UAS naudotojas turi
užtikrinti, kad nuotolinis pilotas turėtų STS nustatytą kompetenciją. Visais kitais atvejais UAS
naudotojas gali pasiūlyti NAA, kaip dalį paraiškos, nuotolinio piloto teorinių žinių mokymo kursą,
pagrįstą AMC1 UAS.OPEN.020 dalies 4 punkto b papunkčiu ir elementais, nurodytais UAS.OPEN.030
dalies 2 papunktyje, papildytas šiais dalykais:
(1)

(2)

(3)

(4)

skrydžių sauga:
(i)

įrašai apie nuotolinį pilotą;

(ii)

orlaivio žurnalai ir susijusi dokumentacija;

(iii)

geri skraidymo principai;

(iv)

aeronautikos sprendimų priėmimas;

(v)

aviacijos sauga;

(vi)

oro artumo pranešimai;

(vii)

pažangus orlaivis:
(A)

manevrai ir avarinės procedūros;

(B)

bendroji informacija apie neįprastas sąlygas (pvz., svyravimai, apsisukimai,
vertikalaus kėlimo apribojimai, autorotacija, sūkurio žiedo būsenos);

aviacijos taisyklės:
(i)

įvadas į „specialiąją“ kategoriją;

(ii)

rizikos vertinimas, supažindinimas su SORA;

(iii)

STS ir PDRA apžvalga;

navigacija:
(i)

navigacinės priemonės ir jų apribojimai (pvz., GNSS);

(ii)

žemėlapių ir aeronautikos žemėlapių skaitymas (pvz., 1:500 000 ir 1:250 000,
aiškinimas, specializuoti žemėlapiai, sraigtasparnių maršrutai, „U-space“ aptarnavimo
zonos ir pagrindinių terminų supratimas);

(iii)

vertikali navigacija (pvz., atskaitos aukščiai ir aukščiai, altimetrija);

žmogaus veiklos apribojimai:
(i)

suvokimas (situacijos suvokimas BVLOS skrydžiuose);

(ii)

nuovargis:

(iii)

(A)

skrydžių trukmė darbo valandomis;

(B)

cirkadiniai ritmai;

(C)

darbo stresas;

(D)

komercinis spaudimas;

dėmesingumas:
(A)

pašalinti blaškymąsi;

(B)

nuskaitymo metodai;
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medicininis tinkamumas (sveikatos atsargumo priemonės, alkoholis, narkotikai,
vaistai ir kt.);

(v)

aplinkos veiksniai, tokie kaip regėjimo pokyčiai nuo orientacijos į saulę;

veiklos procedūros:
(i)

oro erdvės klasifikacijos;

(ii)

oro erdvės rezervavimo procedūros;

(iii)

Aviacijos informaciniai leidiniai;

(iv)

NOTAM;

(v)

misijos planavimas, oro erdvės svarstymai ir vietos rizikos vertinimas:

(c)

priemonės, skirtos laikytis apribojimų ir sąlygų, taikomų naudojamajai erdvei ir
antžeminę rizikos atsargai, numatytam skrydžiui;

(B)

BVLOS skrydžiai. UA VO naudojimas;

Bendrosios žinios apie UAS:
(i)

signalo praradimas ir sistemos gedimo protokolai – supratimas apie būseną ir
užprogramuotų reakcijų planavimas, pvz., grįžimas namo, skraidymas, nedelsiant
nusileidimas;

(ii)

Skrydžio užbaigimo sistemos;

(iii)

skrydžio valdymo režimai;

Meteorologija:
(i)

(8)

(A)

gauti ir interpretuoti pažangią informaciją apie orus:
(A)

orų pranešimų ištekliai;

(B)

ataskaitos;

(C)

prognozės ir meteorologinės konvencijos, tinkamos tipiniams UAS skrydžiams;

(D)

vietiniai orų įvertinimai;

(E)

žemo lygio diagramos;

(F)

METAR, SPECI, TAF;

(ii)

regioniniai oro efektai – standartiniai oro modeliai pakrantės, kalnų ar dykumų
vietovėse;

(iii)

oro poveikis UA (vėjas, audros, rūkas, vėjo kitimas su aukščiu, vėjo šlytis ir kt.);

reagavimo į ekstremalias situacijas planas (ERP) – UAS naudotojas turėtų organizuoti
kompetencija pagrįstą teorinį ir praktinį mokymą, apimantį ERP, įskaitant susijusius
kvalifikacijos reikalavimus ir periodinį mokymą.

UAS naudotojas gali nustatyti papildomus aspektus iš b punkte nurodytų dalykų, remdamasis
numatomais skrydžiais naudojant UAS:
(1)

veiklos procedūros;
(i)

misijos planavimas, oro erdvės aspektai ir vietos rizikos vertinimas – operacijos
kontroliuojamoje antžeminėje zonoje;

(ii)

daugianarės įgulos sąveika (MKC):
(A)

nuotolinio piloto ir kito personalo, atsakingo už UAS skrydžiui svarbias pareigas
(t. y. VO), koordinavimas;

(B)

įgulos išteklių valdymas (CRM):
a) veiksmingas vadovavimas;
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b) dirbti su kitais;
(2)

UAS bendrosios žinios – priemonės, palaikančios BVLOS skrydžius:
(i)

priemonės UA stebėti (jo padėtis, aukštis, greitis, C2 jungtis, sistemos būsena ir kt.);

(ii)

ryšio su VO priemones;

(iii)

priemones, skirtas informuoti apie oro eismą.

GM1 UAS.SPEC.050(1)(d)(iii) UAS naudotojo pareigos
UAS NAUDOTOJO KOORDINAVIMAS SU PASKIRTOMIS SUBJEKTAIS (-AIS)
UAS skrydžiams, kuriems reikalingas naudojimo leidimas, nuotolinių pilotų mokymas turi būti vykdomas
kartu su kompetentingos institucijos paskirtu subjektu(-ais) tik tuo atveju, jei kompetentinga institucija
paskyrė subjektus, kurie atitinka taikomus kriterijus suteikti reikiamą mokymą. Jei kompetentinga
institucija nepaskyrė jokio subjekto, tokio derinimo nereikia.

AMC1 UAS.SPEC.050(1)(g) UAS naudotojo pareigos
SKRYDŽIŲ VEIKLOS UŽRAŠYMAS IR APRAŠYMAS
(a) Priimtina priemonė skrydžio veiklai fiksuoti ir registruoti yra žurnalas, kuris gali būti ir elektroninis.
(b)

Informacija, kurią reikia įrašyti, turėtų būti nurodyta deklaracijoje arba naudojimo leidime, ir gali
būti ši:
(1)

UAS identifikavimas (gamintojas, modelis / variantas (pvz., serijos numeris);
PASTABA: jei UAS nereikia registruoti, UAS identifikavimas gali būti atliktas naudojant UAS
serijos numerį.

(2)

pakilimo ir tūpimo data, laikas ir vieta;

(3)

kiekvieno skrydžio trukmė;

(4)

bendras skrydžio valandų/ciklų skaičius;

(5)

nuotoliniu būdu pilotuojamo skrydžio atveju – nuotolinio piloto, atsakingo už skrydį, vardas
ir pavardė;

(6)

atlikta veikla (jei reikia, pridėkite nuorodą į STS arba leidimo numerį);

(7)

bet koks reikšmingas incidentas ar avarija6, įvykusi skrydžio metu;

(8)

baigtas patikrinimas prieš skrydį;

(9)

bet kokie defektai ir pataisymai;

(10) bet koks UAS konfigūracijos taisymas ir pakeitimai;
(11) informaciją, kurios reikia, kad būtų laikomasi UAS.SPEC.100.
(c)

Įrašai turi būti saugomi 2 metus taip, kad būtų užtikrinta jų apsauga nuo neteisėtos prieigos,
sugadinimo, pakeitimo ir vagystės.

(d)

Žurnalas gali būti sugeneruotas vienu iš šių formatų: elektroniniu arba popieriniu. Jei naudojamas
popierinis formatas, jame viename tome turi būti visi puslapiai, reikalingi turėtojo skrydžio laikui
įrašyti. Užbaigus vieną tomą, remiantis sukauptais ankstesnio tomo duomenimis, bus paleistas
naujas.

__________________
6 Kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 376/2014.
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AMC1 UAS.SPEC.060(2)(b) Nuotolinio piloto pareigos
NAUDOJIMO APLINKA
(a) Nuotolinis pilotas arba UAS naudotojas autonominio skrydžio atveju patikrina visas sąlygas, kurios
gali turėti įtakos UAS skrydžiui, pvz., žmonių, turto, transporto priemonių, viešųjų kelių, kliūčių,
aerodromų, ypatingos svarbos infrastruktūros ir kitų elementų, galinčių kelti pavojų UAS skrydžio
saugai.
(b)

Su aplinka ir kliūtimis, jei įmanoma, susipažįstama tyrinėjant vietovę, kurioje planuojama vykdyti
skrydį.

(c)

Reikia įsitikinti, kad oro sąlygos naudojimo pradžios metu ir tikėtinos per visą naudojimo laikotarpį,
yra suderinamos su nurodytomis gamintojo vadove ir naudojimo leidime arba deklaracijoje.

(d)

Nuotolinis pilotas turi būti susipažinęs apšvietimo sąlygomis ir pagrįstai stengtis nustatyti galimus
elektromagnetinės energijos šaltinius, galinčius sukelti nepageidaujamą poveikį, pvz., EMI arba
fizinę UAS naudojimo įrangos žalą.

AMC1 UAS.SPEC.060(2)(c) Nuotolinio piloto pareigos
UAS YRA SAUGIOS BŪKLĖS UŽBAIGTI NUMATYTĄ SKRYDĮ
Nuotolinis pilotas arba naudotojas autonominio skrydžio atveju turėtų:
(a)

atnaujinti UAS geografinės informacijos funkcijos duomenimis, jei tokia UA yra;

(b)

užtikrinti, kad UAS būtų tinkamas skraidyti ir atitiktų gamintojo pateiktas instrukcijas bei
apribojimus;

(c)

užtikrina, kad uždėtas krovinys būtų tinkamai pritvirtintas ir sumontuotas bei atitiktų UA masės ir
svorio centro ribas;

(d)

užtikrinti, kad UA turėtų pakankamai varomosios energijos numatytam skrydžiui, remiantis:

(e)

(i)

planuojamu skrydžiu; ir

(ii)

papildomos energijos rezervu nenumatytiems atvejams; ir

jei UAS yra duomenų atkūrimo nutrūkus ryšiui funkcija, užtikrina, kad atkūrimo funkcija leistų
saugiai atkurti UAS numatytam skrydžiui; programuojamoms duomenų atkūrimo nutrūkus ryšiui
funkcijoms nuotoliniam pilotui gali tekti nustatyti šios funkcijos parametrus, siekiant pritaikyti šią
funkciją numatytam skrydžiui.

GM1 UAS.SPEC.100 Sertifikuotos įrangos ir sertifikuoto bepiločio orlaivio
naudojimas
BENDROJI DALIS
Taikant UAS.SPEC.100, „sertifikuota įranga“ laikoma bet kokia įranga, kurios atitinkama projektavimo
organizacija įrodė, kad ji atitinka taikomas sertifikavimo specifikacijas ir gavo EASA pripažinimo formą,
patvirtinančią tokią atitiktį (pvz., ETSO). leidimas). Šis procesas nepriklauso nuo CE ženklinimo proceso.
Sertifikuotos įrangos arba sertifikuotų UA naudojimas „specialiojoje“ skrydžio kategorijoje nereiškia, kad
skrydžio veikla perkeliama į „sertifikuotų“ skrydžių kategoriją. Tačiau sertifikuotos įrangos arba
sertifikuotų UA naudojimas „specialiojoje“ kategorijoje turėtų būti laikomas rizikos mažinimo ir (arba)
mažinimo priemone SORA.
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C DALIS. Lengvojo UAS naudotojo pažymėjimas (LUC)
GM1 UAS.LUC.010 Bendrieji LUC reikalavimai
BENDROJI DALIS
UAS naudotojai gali kreiptis dėl leidimo arba išduoti deklaracijas savo veiklai arba prašyti LUC.
LUC turėtojas laikomas UAS naudotoju; todėl jie turi užsiregistruoti pagal 14 straipsnį ir gali tai daryti kartu
su LUC paraiška.

AMC1 UAS.LUC.010(2) Bendrieji LUC reikalavimai
LUC PARAIŠKA
Paraiška turi apimti bent toliau nurodytą informaciją:
(a)

Pareiškėjo pagrindinės verslo vietos pavadinimas ir adresas.

(b)

Pareiškimas, kad paraiška yra oficiali paraiška gauti LUC.

(c)

Pareiškimas, kad pareiškėjas patikrino visus kompetentingai institucijai pateiktus dokumentus ir
nustatė, kad jie atitinka taikomus reikalavimus.

(d)

Pageidautina skrydžio pradžios data.

(e)

Pareiškėjo atsakingo vadovo parašas.

(f)

Prie oficialios paraiškos pridedamų priedų sąrašas (toliau pateiktas sąrašas nėra baigtinis):
(i)

atsakingo UAS naudotojo personalo, įskaitant atsakingą vadovą, skrydžių, techninės
priežiūros ir mokymo vadovus, saugos vadovą ir apsaugos vadovą, asmenį, atsakingą už
skrydžių naudojant UAS leidimą, vardas (-ai) pavardė (-ės);

(ii)

eksploatuojamų UAS sąrašas;

(iii)

išsami informacija apie naudotiną skrydžių kontrolės ir priežiūros metodą;

(iv)

ieškomų skrydžio specifikacijų identifikavimas;

(v)

OM ir saugos valdymo vadovas (SMM). (Pastaba: OM ir SMM gali būti derinami pagal LUC
vadovą);

(vi)

LUC sertifikato gavimo procese vykstančių renginių tvarkaraštis su atitinkamais įvykiais ir
tikslinėmis datomis;

(vii)

pirkimo, nuomos, sutarčių ar ketinimų protokolai dokumentai;

(viii) susitarimai dėl reikalingų ir turimų patalpų ir įrangos;
(ix)

įgulos ir antžeminio personalo mokymo ir kvalifikacijos organizavimas.

AMC1 UAS.LUC.020(3) LUC turėtojo pareigos
NAUDOJIMO KONTROLĖ
LUC turėtojo nustatyta organizacija ir metodai, kuriais siekiama vykdyti naudojimo kontrolę organizacijoje,
turėtų būti įtraukti į OM papildomą skyrių, susijusį su GM1 UAS.SPEC.030 dalies 3 punkto e papunktyje
pateiktu šablonu.

GM1 UAS.LUC.020(3) LUC turėtojo pareigos
NAUDOJIMO KONTROLĖ
„Naudojimo kontrolė“ suprantama kaip atsakomybė už skrydžio pradžią, tęsimą, nutraukimą ar
nukreipimą saugos sumetimais.
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„Sistema“, kalbant apie naudojimo kontrolę, suprantama kaip organizavimas, metodai, dokumentacija,
personalas ir tų darbuotojų mokymas pradėti, tęsti, nutraukti ar nukreipti skrydį saugumo sumetimais.

AMC1 UAS.LUC.020(5) LUC turėtojo pareigos
ĮRAŠŲ TVARKYMAS. BENDRAI
Įrašų saugojimo sistema turėtų užtikrinti, kad visi įrašai būtų saugomi taip, kad būtų užtikrinta jų apsauga
nuo sugadinimo, pakeitimo ir vagystės. Jie turėtų būti prieinami NAA prašymu, kai tik reikia, per pagrįstą
laiką. Šie įrašai turėtų būti tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas atsekamumas, prieinamumas ir galimybė
juos atkurti per visą reikalaujamą saugojimo laikotarpį. Saugojimo laikotarpis prasideda tada, kai įrašas
buvo sukurtas arba paskutinį kartą taisomas. Turi būti užtikrintos tinkamos atsarginės kopijos.

AMC1 UAS.LUC.030(2) Saugos valdymo sistema
REIKALAVIMAI PERSONALUI. BENDRAI
(a) Atsakingas vadovas turėtų turėti įgaliojimus užtikrinti, kad visa veikla būtų vykdoma pagal UAS
reglamento reikalavimus.
(b)

Saugos vadovas turėtų:
(1)

palengvinti pavojų nustatymą, rizikos analizę ir rizikos valdymą;

(2)

stebėti rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimą;

(3)

teikti periodines saugos veiklos ataskaitas;

(4)

užtikrinti saugos valdymo dokumentų tvarkymą;

(5)

užtikrinti, kad būtų rengiami saugos valdymo mokymai ir kad jis atitiktų priimtinus
standartus;

(6)

teikti patarimus saugos klausimais visam susijusiam personalui;

(7)

užtikrinti vidaus įvykių tyrimų inicijavimą ir tolesnius veiksmus.

(c)

Vadovybė ir kiti LUC turėtojo darbuotojai turi būti kvalifikuoti planuojamiems skrydžiams ir atitikti
taikomus UAS reglamento reikalavimus.

(d)

LUC turėtojas turėtų užtikrinti, kad jo darbuotojai būtų tinkamai apmokyti, kad atitiktų atitinkamus
UAS reglamento reikalavimus.

GM1 UAS.LUC.030(2)(a) Saugos valdymo sistema
ATSAKINGAS VADOVAS
Atsakingas vadovas yra vienas, identifikuojamas asmuo, atsakingas už veiksmingą ir efektyvų LUC turėtojo
saugos valdymo sistemos veikimą.

AMC1 UAS.LUC.030(2)(c) Saugos valdymo sistema
SAUGOS POLITIKA
(a) Saugos politika turėtų:
(1)

turi būti patvirtinta atsakingo vadovo;

(2)

atspindi organizacinius įsipareigojimus, susijusius su sauga, ir jos iniciatyvų bei sistemingą
valdymą;

(3)

būti komunikuojama su matomu patvirtinimu visoje organizacijoje;

(4)

įtraukti vidinius ataskaitų teikimo principus ir skatinti darbuotojus pranešti apie klaidas,
susijusias su UAS veikla, incidentais ir pavojais;

(5)

pripažinti, kad visas personalas turi bendradarbiauti vykdant atitikties stebėseną ir atliekant
saugos tyrimus.
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(b)

(c)

Saugos politika turėtų apimti įsipareigojimą:
(1)

tobulėti siekiant aukščiausių saugos standartų;

(2)

laikytis visų taikomų teisės aktų, visų taikomų standartų ir atsižvelgti į geriausią praktiką;

(3)

suteikti tinkamus išteklius;

(4)

taikyti žmogiškojo faktoriaus principus;

(5)

užtikrinti, kad saugumas būtų visų vadovų pagrindinė atsakomybė;

(6)

taikyti „teisingos kultūros“ principus ir ypač neteikti informacijos apie įvykius ir nenaudoti
jos:
(i)

kaltinti ar prisiimti atsakomybę už pranešimą apie tai, kas kitu atveju nebūtų aptikta;
arba

(ii)

bet kokiais kitais tikslais nei saugos gerinimas.

UAS naudotojo vyresnioji vadovybė turėtų:
(1)

nuolat reklamuoti UAS naudotojo saugos politiką visam personalui ir parodyti savo
įsipareigojimą jai;

(2)

numatyti būtinus žmogiškuosius ir finansinius išteklius saugos politikai įgyvendinti;

(3)

nustatyti saugos tikslus ir susijusius veiklos standartus.

GM1 UAS.LUC.030(2)(c) Saugos valdymo sistema
SAUGOS POLITIKA
Saugos politika yra priemonė, kuria organizacija pareiškia savo ketinimą išlaikyti ir, kur įmanoma, pagerinti
saugos lygį visose savo veiklos srityse ir kiek įmanoma sumažinti savo indėlį į avarijos ar rimto incidento
riziką. Tai atspindi vadovybės įsipareigojimą saugai ir turėtų atspindėti organizacijos saugos valdymo
filosofiją, taip pat būti pagrindu, ant kurio yra sukurta organizacijos saugos valdymo sistema. Tai yra
priminimas, „kaip mes čia darome verslą“. Teigiamos saugos kultūros kūrimas prasideda nuo aiškios,
nedviprasmiškos krypties paskelbimo.
Įsipareigojimas taikyti „teisingumo kultūros“ principus sudaro pagrindą organizacijos vidaus taisyklėms,
kuriose aprašoma, kaip užtikrinami ir įgyvendinami „teisingumo kultūros“ principai.
Organizacijoms, kurių pagrindinė verslo vieta yra valstybėje narėje, Reglamente (ES) Nr. 376/2014
apibrėžiami „teisingumo kultūros“ principai, kurie turi būti taikomi (visų pirma žr. jo 16 straipsnio 11 dalį).

GM1 UAS.LUC.030(2)(d) Saugos valdymo sistema
REIKALAVIMAI PERSONALUI
Saugos vadovo funkcijas gali atlikti atsakingas vadovas arba kitas asmuo, kuriam UAS naudotojas
įpareigotas užtikrinti, kad UAS naudotojas ir toliau laikytųsi UAS reglamento reikalavimų.
Jei saugos vadovas jau atlieka atitikties stebėsenos vadovo funkcijas, atsakingas vadovas negali būti
saugos vadovas.
Atsižvelgiant į organizacijos dydį ir jos veiklos pobūdį bei sudėtingumą, saugos vadovui gali padėti
papildomi saugos darbuotojai atlikti visas saugos valdymo užduotis.
Nepriklausomai nuo organizacinės sąrangos, svarbu, kad saugos vadovas išliktų išskirtiniu centru kuriant,
administruojant ir prižiūrint organizacijos valdymo sistemą.

GM2 UAS.LUC.030(2)(d) Saugos valdymo sistema
REIKALAVIMAI PERSONALUI
UAS naudotojas į savo saugos valdymo sistemos organizacinę struktūrą gali įtraukti saugos komitetą ir, jei
reikia, vieną ar daugiau saugos veiksmų grupių.
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(a)

Saugos komitetas
Gali būti įsteigtas saugos komitetas, kuris padėtų atsakingam vadovui vykdyti su sauga susijusias
pareigas. Saugos komitetas turėtų stebėti:

(b)

(1)

UAS naudotojo veikimas pagal saugos tikslus ir veiklos standartus;

(2)

ar laiku imtasi saugos veiksmų;

(3)

UAS naudotojo saugos valdymo procesų efektyvumą.

Saugos veiksmų grupė
(1)

Atsižvelgiant į užduoties apimtį ir reikiamą konkrečią patirtį, turėtų būti įsteigta viena ar
daugiau saugos veiksmų grupių, kurios padėtų saugos vadovui atlikti savo funkcijas.

(2)

Saugos veiksmų grupę sudaro vadovai, prižiūrėtojai ir darbuotojai iš skrydžių vykdymo vietų,
priklausomai nuo užduoties apimties ir reikalingos specialiosios patirties.

(3)

Saugos veiksmų grupė turėtų atlikti bent šiuos veiksmus:
(i)

stebėti veiklos saugą ir įvertinti veiklos pakeitimų įtaką jai;

(ii)

apibrėžti veiksmus, mažinančius nustatytą saugos riziką;

(iii)

užtikrinti, kad saugos priemonės būtų įgyvendintos per sutartą laiką.

GM3 UAS.LUC.030(2)(d) Saugos valdymo sistema
PAGRINDINIAI SAUGOS DARBUOTOJAI
UAS naudotojas paskiria darbuotojus, kurie vadovautų pagrindinėms veiklos sritims, tokioms kaip
skrydžiai, priežiūra, mokymas ir kt.

AMC1 UAS.LUC.030(2)(g) Saugos valdymo sistema
DOKUMENTAI
LUC turėtojo saugos valdymo sistemos dokumentai turėtų būti įtraukti į SMM arba LUC vadovą. Jei tie
dokumentai yra daugiau nei viename naudotojo vadove ir jie nesidubliuoja, reikėtų pateikti kryžmines
nuorodas.

GM1 UAS.LUC.030(2)(g)(i) Saugos valdymo sistema
SAUGOS ATASKAITOS IR VIDAUS TYRIMAI
Saugos ataskaitų teikimo ir vidinių tyrimų tikslas – panaudoti pateiktą informaciją, siekiant pagerinti UAS
naudotojo saugos lygį. Tikslas nėra priskirti kaltę ar atsakomybę.
Konkretūs saugos ataskaitų teikimo ir vidaus tyrimų tikslai yra šie:
(a)

sudaryti sąlygas įvertinti kiekvieno atitinkamo incidento ir avarijos, įskaitant ankstesnius panašius
įvykius, poveikį saugai, kad būtų galima pradėti bet kokius būtinus veiksmus;

(b)

užtikrinti, kad žinios apie atitinkamus incidentus ir avarijas būtų skleidžiamos, kad kiti asmenys ir
UAS naudotojai galėtų iš jų pasimokyti.

Turėtų būti išsaugoti visi pranešimai apie įvykius, apie kuriuos pranešimus pateikęs asmuo turi pranešti,
nes tokių pranešimų reikšmė gali paaiškėti tik vėliau.

AMC1 UAS.LUC.030(g)(iii) Saugos valdymo sistema
KOMUNIKACIJA APIE SAUGĄ
(a) Organizacija turėtų sukurti komunikaciją saugos klausimais, kad:
(1)

užtikrina, kad visi darbuotojai žinotų apie saugos valdymo veiklą, atitinkančią jų saugos
pareigas;
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perteikia saugai svarbią informaciją, ypač informaciją, susijusią su įvertinta rizika ir
analizuotais pavojais;

(3)

paaiškina, kodėl imamasi tam tikrų veiksmų;

(4)

paaiškina, kodėl įvedamos ar keičiamos saugos procedūros.

Reguliarūs susitikimai su personalu, kuriuose aptariama informacija, veiksmai ir procedūros, gali
būti naudojami saugos klausimais perduoti.

GM1 UAS.LUC.030(2)(g)(iv) Saugos valdymo sistema
MOKYMAI IR SAUGOS SKATINIMAS
Mokymai kartu su saugos komunikacija ir dalijimusi informacija yra saugos skatinimo dalis ir papildo
organizacijos politiką, skatina teigiamą saugos kultūrą ir sukuria palankią aplinką organizacijos saugos
tikslams pasiekti.
Saugos skatinimas taip pat gali būti teisingos kultūros plėtros priemonė.
Atsižvelgiant į konkrečią riziką, saugos skatinimas gali sudaryti arba papildyti rizikos mažinimo veiksmą ir
veiksmingą ataskaitų teikimo sistemą.

AMC1 UAS.LUC.030(2)(g)(v) Saugos valdymo sistema
ATITIKTIES STEBĖJIMAS
(a) Atsakingas vadovas turėtų paskirti vadovą, kuris stebėtų, kaip LUC turėtojas laikosi:

(b)

(1)

patvirtinimo sąlygos, privilegijos, rizikos vertinimas ir su tuo susijusios mažinimo priemonės;

(2)

visi naudotojo vadovai ir procedūros;

(3)

mokymo standartus.

Atitikties stebėsenos vadovas turėtų:
(1)

turėti žinių ir patirties atitikties stebėjimo srityje;

(2)

turėti tiesioginę prieigą prie atsakingo vadovo, kad prireikus būtų pašalintos išvados;

(3)

negali būti vienas iš kitų asmenų, nurodytų UAS.LUC.030 dalies 2 punkto d papunktyje.

(c)

Atitikties stebėsenos vadovo užduotis gali atlikti saugos vadovas, jeigu jis turi žinių ir patirties
atitikties stebėjimo srityje.

(d)

Atitikties stebėjimo funkcija turėtų apimti LUC turėtojo auditą ir patikrinimus. Auditus ir
patikrinimus turėtų atlikti darbuotojai, kurie nėra atsakingi už audituojamą funkciją, procedūrą ar
produktus.

(e)

Organizacija turėtų sudaryti audito planą, kad būtų parodyta, kada ir kaip dažnai bus audituojama
veikla, kaip reikalaujama pagal UAS reglamentą.

(f)

Nepriklausomas auditas turėtų užtikrinti, kad visi atitikties aspektai, įskaitant visą veiklą pagal
subrangos sutartis, būtų patikrinti per numatytame plane nustatytą ir kompetentingos institucijos
patvirtintą laikotarpį.

(g)

Jei organizacija turi daugiau nei vieną patvirtintą vietą, atitikties stebėjimo funkcija turėtų aprašyti,
kaip šios vietos yra integruotos į sistemą, ir įtraukti kiekvienos vietos audito planą pagal riziką
pagrįstą programą, dėl kurios susitaria kompetentinga institucija.

(h)

Kiekvieną kartą atliekant auditą turėtų būti parengta ataskaita, kurioje aprašoma, kas buvo
patikrinta, ir gautos išvados, atitinkančios taikomus reikalavimus ir procedūras.

(i)

Atitikties stebėjimo funkcijos grįžtamojo ryšio dalyje turėtų būti nurodyta, kas kiekvienu konkrečiu
atveju turi ištaisyti bet kokį neatitikimą, ir procedūrą, kurios reikia laikytis, jei ištaisymas nebus
baigtas per atitinkamą laikotarpį. Procedūra turėtų būti nukreipta į atsakingą vadovą.
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LUC turėtojas turėtų būti atsakingas už atitikties stebėsenos funkcijos veiksmingumą, ypač už
veiksmingą visų taisomųjų priemonių įgyvendinimą ir tolesnius veiksmus.

GM1 UAS.LUC.030(2)(g)(v) Saugos valdymo sistema
ATITIKTIES STEBĖJIMAS
Pagrindinis atitikties stebėjimo funkcijos tikslas – suteikti UAS naudotojui galimybę užtikrinti saugų
veikimą ir laikytis UAS reglamento reikalavimų.
Atitikties stebėjimo funkcijoms atlikti gali būti sudaryta sutartis su išorės organizacija. Tokiais atvejais ta
organizacija turėtų paskirti atitikties stebėsenos vadovą.
Atitikties stebėjimo vadovas gali pasitelkti vieną ar daugiau auditorių, kad atliktų atitikties auditą ir LUC
turėtojo patikrinimus savo atsakomybe.

AMC1 UAS.LUC.030(2)(g)(vi) Saugos valdymo sistema
SAUGOS RIZIKOS VALDYMAS
LUC turėtojas turi turėti saugos valdymo sistemą, galinčią atlikti bent šiuos veiksmus:
(a)

nustatyti pavojus taikant reaktyvias, iniciatyvias ir prognozuojančias metodikas, naudojant įvairius
duomenų šaltinius, įskaitant saugos ataskaitas ir vidinius tyrimus;

(b)

rinkti, registruoti, analizuoti, veikti remiantis ir generuoti grįžtamąjį ryšį apie pavojus ir susijusią
riziką, turinčią įtakos UAS naudotojo veiklos saugai;

(c)

rengti veiklos rizikos vertinimą, kaip reikalaujama 11 straipsnyje;

(d)

atlikti vidaus saugos tyrimus;

(e)

stebėti ir matuoti saugos veiksmingumą rengiant saugos ataskaitas, saugos apžvalgas, ypač diegiant
ir diegiant naujas technologijas, atliekant saugos auditus, įskaitant periodišką saugos rizikos
kontrolės būklės įvertinimą, ir saugos tyrimus;

(f)

valdyti su pakeitimu susijusią saugos riziką, naudojant dokumentais pagrįstą procesą, siekiant
nustatyti bet kokius išorinius ir vidinius pokyčius, kurie gali turėti neigiamą poveikį saugai; valdant
pokyčius turėtų būti naudojami esami UAS naudotojo pavojaus nustatymo, rizikos vertinimo ir
mažinimo procesai;

(g)

valdyti saugos riziką, kylančią iš produktų ar paslaugų, tiekiamų per subrangovus, naudodamas
esamus pavojų nustatymo, rizikos vertinimo ir mažinimo procesus arba reikalaudamas, kad
subrangovai taikytų lygiavertį pavojų nustatymo ir rizikos valdymo procesą;

(h)

reaguoti į ekstremalias situacijas naudojant ERP, atspindinčią organizacijos vykdomos veiklos dydį,
pobūdį ir sudėtingumą, atsižvelgiant į AMC3 UAS.SPEC.030 dalies 3 punkto e papunktį. ERP turėtų:
(1)

nurodyti veiksmai, kurių turi imtis UAS naudotojas arba nurodyti asmenys kritiniu atveju;

(2)

užtikrinti saugų perėjimą nuo įprastų skrydžių prie avarinių ir atvirkščiai;

(3)

prireikus užtikrinti koordinavimą su kitų organizacijų ERP;

(4)

apibūdinkite, jei reikia, avarinį mokymą / pratybas.

GM1 UAS.LUC.030(2)(g)(vi) Saugos valdymo sistema
SAUGOS RIZIKOS VALDYMAS
Labai plačiai tariant, saugos rizikos valdymo tikslas yra pašalinti riziką, jei įmanoma, arba sumažinti riziką
(tikimybę/sunkumą) iki priimtino lygio, o likusią riziką valdyti, kad būtų išvengta arba sušvelninta bet kokia
galima nepageidaujama pasekmė. Todėl saugos rizikos valdymas yra neatsiejama veiksmingo saugos
valdymo kūrimo ir taikymo dalis.
Saugos rizikos valdymas gali būti taikomas daugeliu organizacijos lygių. Jis gali būti taikomas strateginiu ir
naudojimo lygiu. Žmogiškųjų klaidų galimybė, jos įtaka ir šaltiniai turėtų būti nustatyti ir valdomi saugos
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rizikos valdymo procese. Žmogiškųjų veiksnių rizikos valdymas turėtų leisti organizacijai nustatyti, kur ji
yra pažeidžiama dėl žmogaus veiklos apribojimų.

GM1 UAS.LUC.030(2)(g)(vii) Saugos valdymo sistema
POKYČIŲ VALDYMAS
Jei nebus tinkamai valdomi, organizacinių struktūrų, patalpų, darbų apimties, personalo, dokumentacijos,
strategijų ir procedūrų ir t.t. pasikeitimai gali sukelti netyčinių naujų pavojų, dėl kurių organizacijai kyla
nauja arba padidėja rizika. Veiksmingos organizacijos siekia tobulinti savo procesus, sąmoningai
pripažindamos, kad pokyčiai gali sukelti organizacijoms potencialiai paslėptus pavojus ir rizikas, jei
pokyčiai nėra tinkamai ir efektyviai valdomi.
Nepriklausomai nuo pakeitimo masto, didelių ar mažų, visada reikia aktyviai atsižvelgti į saugumo
pasekmes. Už tai pirmiausia atsakinga pakeitimą siūlanti ir (arba) įgyvendinanti komanda. Tačiau pokyčiai
gali būti sėkmingi tik tada, kai visi permainų paveikti darbuotojai yra įsitraukę ir įtraukiami bei dalyvauja
procese. Pokyčio mastas, jo kritiškumas saugai ir galimas poveikis žmogaus veiklai turėtų būti įvertintas
bet kuriame pokyčių valdymo procese.
Pokyčių valdymo procese paprastai pateikiami principai ir struktūrizuota visų pokyčių aspektų valdymo
sistema. Drausmingas pokyčių valdymo taikymas gali padidinti pokyčių efektyvumą, įtraukti darbuotojus
ir sumažinti su pokyčiais susijusią riziką.
Pokyčiai yra katalizatorius, padedantis organizacijai atlikti pavojų nustatymo ir rizikos valdymo procesus.
Kai kurie pakeitimų pavyzdžiai apima, bet tuo neapsiribojant:
(a)

organizacinės struktūros pokyčiai;

(b)

naudojamas naujas UAS tipas;

(c)

įsigyjami papildomi to paties ar panašaus tipo UAS;

(d)

reikšmingi personalo pokyčiai (turintys įtakos pagrindiniams darbuotojams ir (arba) dideliam
personalo skaičiui, didelė kaita);

(e)

naujas arba pakeistas reglamentas;

(f)

finansinės būklės pokyčiai;

(g)

nauja(-os) vieta(-os), įranga ir (arba) veiklos procedūros;

(h)

naujų subrangovų.

Pokyčiai gali sukelti naujų žmogiškųjų veiksnių problemų arba pabloginti jau esamas problemas.
Pavyzdžiui, kompiuterių sistemų, įrangos, technologijų, personalo (įskaitant vadovybę), procedūrų, darbo
organizavimo ar darbo procesų pokyčiai gali turėti įtakos našumui.
Žmogiškųjų veiksnių integravimo į pokyčių valdymą tikslas yra sumažinti galimą riziką, konkrečiai
įvertinant pokyčių poveikį sistemos žmonėms.
Ypatingas dėmesys, įskaitant bet kokius žmogiškųjų veiksnių klausimus, turėtų būti skiriamas
„pereinamajam laikotarpiui“. Be to, veikla, naudojama šioms problemoms spręsti, turėtų būti integruota
į pokyčių valdymo planą.
Veiksmingas pokyčių valdymas turėtų būti paremtas šiais dalykais:
(a)

formalių pavojų analizės / rizikos vertinimo proceso įgyvendinimas dėl didelių veiklos pokyčių,
esminių organizacinių pokyčių, pagrindinių personalo pasikeitimų ir pakeitimų, galinčių turėti įtakos
UAS skrydžių vykdymui;

(b)

galimų verslo pokyčių, kurie turėtų pastebimą poveikį:
(1)

ištekliai – materialūs ir žmogiškieji;

(2)

valdymo gairės – procesai, procedūros, mokymas;

(3)

valdymo kontrolė;
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(c)

saugos atvejai/rizikos vertinimai, orientuoti į aviacijos saugą;

(d)

prireikus pagrindinių suinteresuotųjų šalių įtraukimas į pokyčių valdymo procesą.

Pokyčių valdymo proceso metu peržiūrimi ankstesni rizikos vertinimai ir esami pavojai, siekiant nustatyti
galimą poveikį.

GM1 UAS.LUC.030(2)(g)(viii) Saugos valdymo sistema
SAUGOS RIZIKOS VALDYMAS. SĄSAJOS TARP ORGANIZACIJŲ
Saugos rizikos valdymo procesai turėtų būti konkrečiai susiję su planuojamu bet kokių sudėtingų
susitarimų įgyvendinimu arba dalyvavimu juose (pavyzdžiui, kai sudaromos sutartys su keliomis
organizacijomis arba kai sudaromi keli rangos / subrangos lygiai).
Pavojaus nustatymas ir rizikos vertinimas prasideda nuo visų susitarime dalyvaujančių šalių, įskaitant
nepriklausomus ekspertus ir nepatvirtintas organizacijas, identifikavimo. Tai apima visą kontrolės
struktūrą ir visų pirma įvertina šiuos elementus visuose subrangos lygiuose ir visose tokių susitarimų
šalyse:
(a)

įvairių šalių koordinavimas ir sąsajos;

(b)

taikomos procedūros;

(c)

bendravimas tarp visų dalyvaujančių šalių, įskaitant ataskaitų teikimo ir grįžtamojo ryšio kanalus;

(d)

užduočių paskirstymas, pareigos ir įgaliojimai;

(e)

pagrindinių darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją.

Saugos rizikos valdymas turėtų sutelkti dėmesį į šiuos aspektus:
(a)

aiškus atskaitomybės ir atsakomybės paskirstymas;

(b)

tik viena šalis yra atsakinga už konkretų susitarimo aspektą – kad būtų pašalintos koordinavimo
klaidos, neturėtų būti sutampančių ar prieštaraujančių pareigų;

(c)

aiškių pranešimų apie įvykius ir pažangos ataskaitų teikimo linijas;

(d)

galimybė darbuotojams tiesiogiai pranešti organizacijai apie bet kokį pavojų, nurodant akivaizdžiai
nepriimtiną pavojų saugai dėl galimų šio pavojaus pasekmių.

Turėtų būti užtikrintas reguliarus visų šalių bendravimas aptariant darbo eigą, rizikos mažinimo veiksmus,
susitarimo pakeitimus ir kitus svarbius klausimus.

AMC1 UAS.LUC.030(2)(g)(ix) Saugos valdymo sistema
SUBRANGOVŲ NAUDOJIMAS
(a) Kai LUC turėtojas naudoja produktus ar paslaugas, tiekiamus per subrangovą, kuris pats nėra
patvirtintas pagal šį poskyrį, subrangovas turėtų dirbti pagal LUC sąlygas.
(b)

Nepriklausomai nuo subrangovo sertifikavimo statuso, LUC turėtojas yra atsakingas už tai, kad
visiems subrangos sutartims sudarytiems produktams ar paslaugoms būtų taikomas LUC turėtojo
pavojaus nustatymas, rizikos valdymas ir atitikties stebėsena.

AMC1 UAS.LUC.040 LUC vadovas
BENDROJI DALIS
(a) LUC turėtojas turėtų užtikrinti, kad visi darbuotojai suprastų kalbą, kuria parašytos tos LUC vadovo
dalys, susijusios su jų pareigomis ir atsakomybe.
(b)

LUC vadove turi būti atsakingo vadovo pasirašytas pareiškimas, patvirtinantis, kad organizacija
visada dirbs pagal UAS reglamentą, jei taikoma, ir pagal patvirtintą LUC vadovą. Kai atsakingas
vadovas nėra organizacijos vyriausiasis pareigūnas, pareiškimą pasirašo generalinis direktorius.
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AMC1 UAS.LUC.040 LUC vadovas
BENDROJI DALIS
LUC vadove gali būti nuorodų į OM, kai OM sudaromas pagal AMC1 UAS.SPEC.030 dalies 3 punkto e
papunktį.
LUC vadove turėtų būti bent ši informacija, pritaikyta pagal UAS naudotojo sudėtingumą.
LUC VADOVAS ŠABLONAS
Naudotojo vardas
Turinys
1.

Įvadas (informacija pagal OM 1 skyrių gali būti pakartota čia arba tiesiog nurodoma OM)

2.

SMM
2.1.

Saugos politika (pateikite išsamią informaciją apie UAS naudotojo saugos politiką, saugos
tikslus)

2.2.

Organizacinė struktūra (įtraukite organizacinę struktūrą ir trumpą jos aprašą)

2.3.

Atsakingo vadovo ir pagrindinių vadovaujančių darbuotojų pareigos ir atsakomybė; (be to,
aiškiai nurodyti asmenį, kuris leidžia vykdyti skrydžius)

2.4.

Saugos valdymo sistema (pateikti saugos valdymo sistemos aprašymą, įskaitant
atsakomybės, susijusias su saugos klausimais, linijas)

2.5.

Naudojimo kontrolės sistema (pateikti procedūrų ir pareigų, būtinų skrydžio saugos atžvilgiu
vykdyti veiklos kontrolę, aprašą)

2.6.

Atitikties stebėjimas (pateikite atitikties stebėjimo funkcijos aprašymą)

2.7.

Saugos rizikos valdymas (informacija apie pavojaus nustatymą, saugos rizikos vertinimą ir
mažinimą pagal OM A skyrių gali būti pakartota čia arba tiesiog nuoroda į OM)

2.8.

Pokyčių valdymas (proceso, leidžiančio nustatyti saugai svarbius pokyčius organizacijoje ir jos
veikloje ir pašalinti ar pakeisti saugos rizikos kontrolės priemones, kurios dėl tokių pakeitimų
nebereikia arba šie pakeitimai nebeveiksmingi, aprašas)

2.9.

Veiklos scenarijaus rengimas ir tvirtinimas (pateikti proceso aprašą)

2.10. Sąsaja su subrangovais ir partneriais (apibūdinkite santykius su bet kuriuo subrangovu,
tiekiančiu produktus ar paslaugas UAS naudotojui, taip pat su partneriais, jei yra)
2.11. Pagrindinių valdymo sistemos procesų dokumentavimas
3.

OM (čia gali būti dubliuojama informacija pagal OM 2–11 skyrius arba pateikiamos nuorodos į OM)

4.

Nelaimingų atsitikimų, incidentų ir įvykių valdymas, informavimas ir pranešimas apie juos

5.

Darbas su pavojingais kroviniais (nurodykite atitinkamas taisykles ir nurodymus įgulos nariams dėl
pavojingų krovinių, tokių kaip pesticidai, cheminės medžiagos ir kt., vežimo ir pavojingų krovinių,
pvz., baterijų ir kuro elementų, variklių, įmagnetinimo medžiagų, pirotechnikos, raketų ir šaunamųjų
ginklų, naudojimo vykdant skrydžius.

AMC1 UAS.LUC.040 (3) LUC vadovas
SUBRANGOVŲ NAUDOJIMO TVARKA
Jei kokią nors veiklą vykdo organizacijos partnerės arba subrangovai, LUC vadove turėtų būti nurodyta,
kaip LUC turėtojas gali užtikrinti, kad būtų laikomasi UAS.LUC.30 dalies 2 punkto i papunkčio, ir turi būti
tiesiogiai arba per kryžminės nuorodos, tų organizacijų ar subrangovų veiklos aprašymai ir informacija, jei
reikia šiam teiginiui pagrįsti.
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AMC1 UAS.LUC.050 LUC turėtojo patvirtinimo sąlygos
LUC TURĖTOJO PATVIRTINIMO FORMA
LENGVŲJŲ UAS NAUDOTOJO PAŽYMĖJIMAS (LUC)
(LUC turėtojo patvirtinimo sąlygos)
(3)

Naudotojo valstybė (1):

(3)

Išduodančioji kompetentinga institucija (2):
LUC Nr. (4):

Naudotojo vardas, pavardė (5):
UAS naudotojo registracijos numeris (6):
Naudotojo adresas (8):
Telefonas (9):
El. paštas (10):

Kontaktiniai duomenys, kuriais
būtų galima nedelsiant susisiekti su
skrydžio vadovybe (7):

Šis sertifikatas patvirtina, kad ………………………(5) turi teisę vykdyti skrydžius naudojant UAS, kaip
apibrėžta pridedamose skrydžių naudojant UAS specifikacijose, vadovaudamasis LUC vadovu,
Reglamento (ES) Nr. 2019/947 priedu ir Reglamento (ES) 2018/1139 IX priedu.
Išleidimo data Vardas, pavardė ir parašas (12):
(11):
Pareigos:
1.
Įveskite naudotojo valstybės pavadinimą.
2.

Įveskite išduodančios kompetentingos institucijos tapatybę.

3.

Rezervuotas naudoti kompetentingai institucijai.

4.

Įveskite kompetentingos institucijos išduotą LUC patvirtinimo nuorodą (skaitmeninį ir (arba)
raidinį kodą).

5.

Įveskite UAS naudotojo juridinio asmens pavadinimą ir UAS naudotojo prekybinį pavadinimą,
jei skiriasi nuo juridinio asmens pavadinimo.

6.

Įveskite UAS naudotojo registracijos numerį, pateiktą pagal UAS reglamento 14 straipsnį.

7.

Įveskite kontaktinę informaciją, pvz., telefono numerius, įskaitant šalies kodą, ir el. pašto
adresą, kuriuo galima nedelsiant susisiekti su skrydžių vadovybe klausimais, susijusiais su UAS
skrydžiais, UAS tinkamumu skraidyti, nuotolinės įgulos kompetencija ir kitais aktualiais
klausimais.

8.

Įveskite UAS naudotojo pagrindinės verslo vietos adresą.

9.

Įveskite UAS naudotojo pagrindinės verslo vietos telefono duomenis, įskaitant šalies kodą.

10.

Įveskite UAS naudotojo el.

11.

Įveskite LUC išdavimo datą (dd-mm-yyyy).

12.

Įrašykite kompetentingos institucijos atstovo pareigas, pavardę ir parašą. Be to, LUC gali būti
uždėtas oficialus antspaudas.
SKRYDŽIŲ NAUDOJANT UAS SPECIFIKACIJOS

LUC (1):
Naudotojo vardas, pavardė (2):
UAS naudotojas (2)__________ gali _______________________(3), atsižvelgiant į šią informaciją:
UAS modelis (4): _______________; UAS serijos numeris arba registracijos ženklas (5): _________________
skrydžio naudojant UAS tipas (ai)6) arba:

Specifikacijos (7):

Specialūs apribojimai (8):

Pastabos (9)
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_____________;
_____________;
Išduodančioji kompetentinga institucija (10):Telefonas (11):El. paštas (12):
Data (13):
Parašas (14):

1.

Įveskite kompetentingos institucijos išduotą LUC patvirtinimo nuorodą (skaitmeninį ir (arba)
raidinį kodą).

2.

Įveskite UAS naudotojo juridinio asmens pavadinimą ir UAS naudotojo prekybinį pavadinimą,
jei skiriasi nuo juridinio asmens pavadinimo.

3.

Įveskite visas suteiktas teises, išvardytas AMC1 UAS.LUC.060.

4.

Įveskite UAS modelį.

5.

Jei reikia, įveskite UAS serijos numerį arba UAS registracijos ženklą.

6.

Nurodykite UAS skrydžio tipą (-us) (pvz., STS, PDRA, jei taikoma, arba kitą UAS skrydžių tipą,
jei skrydis nepatenka į STS arba PDRA taikymo sritį; UAS skrydžių tipas gali būti: tyrimas,
linijinė patikra, pristatymas mieste; žemės ūkis, fotografija, reklama, kalibravimas, statybos
darbai, elektros linijų sujungimas, oro žemėlapių sudarymas, taršos kontrolė, žiniasklaida,
televizija ir filmai, skraidantis ekranas, konkursas ir kt.).

7.

Įveskite atitinkamas specifikacijas, kuriose aprašoma, kur leidžiama vykdyti skrydį (skrydžių
vykdymo vieta arba skrydžiams skirtos oro erdvės klasė; didžiausias aukštis, BVLOS/VLOS;
nuotolis ir kt.).

8.

Įveskite apribojimus, susijusius su: žemės ploto apribojimu (t. y. kontroliuojamąja antžemine
zona, gyventojų tankumu; antžeminės rizikos atsarga); UAS veikimas ir įranga (t. y. didžiausias
greitis, didžiausias svoris ir kt.); duomenų ryšys arba ryšiai; išorinės sistemos ar apkrovos;
pavojingų krovinių vežimas, perdavimo galimybė ir kt.

9.

Įveskite pastabas, pvz., nuotolinio piloto kompetenciją; įprastinės, nenumatytos ir avarinės
procedūros.

10.

Įveskite išduodančios kompetentingos institucijos tapatybę.

11.

Įveskite kompetentingos institucijos telefono numerį, įskaitant šalies kodą.

12.

Įveskite kompetentingos institucijos el. pašto adresą.

13.

Skrydžių specifikacijų išdavimo data (mmmm-mm-dd).

14.

Kompetentingos institucijos atstovo parašas.

AMC1 UAS.LUC.060 LUC turėtojo teisės
PRIVILEGIJŲ APIMTIS
Pagal patvirtinimo sąlygas LUC turėtojas turėtų turėti galimybę:
(a)

be išankstinės deklaracijos kompetentingai institucijai leisti vykdyti skrydžius remiantis STS;

(b)

be išankstinio kompetentingos institucijos patvirtinimo leisti vykdyti bent vieną iš šių skrydžių:
(1)

pagrįstas PDRA, kuriam reikalingas leidimas;

(2)

pagrįstas vienu ar daugiau STS (variantų) modifikacijų, dėl kurių nekeičiami ConOps,
naudojamos UAS kategorijos ar nuotolinių pilotų kompetencijos; arba

(3)

kuri neatitinka PDRA, bet patenka į UAS naudotojo jau vykdomos veiklos rūšį.

Jei skrydžiai naudojant UAS vykdomi SAIL V ir VI, kompetentinga institucija reikalauja, kad LUC turėtojas
naudotų UAS su EASA TC. UAS skrydžių, vykdomų SAIL III ir IV, atveju kompetentinga institucija nurodo, ar
LUC turėtojas privalo naudoti UAS su EASA TC.
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GM1 UAS.LUC.060 LUC turėtojo teisės
BENDROJI DALIS
Siekdama suteikti privilegijas LUC pareiškėjams, kompetentinga institucija gali taikyti laipsnišką metodą.
Atsižvelgdama į UAS naudotojo ankstesnius saugos rezultatus ir saugos rezultatus per tam tikrą laikotarpį
(pvz., per pastaruosius 6 mėnesius), kompetentinga institucija gali išplėsti UAS naudotojo teisių apimtį.
Laipsniškas metodas neturėtų būti suprantamas kaip kliūtis kompetentingai institucijai suteikti platesnes
teises pirmą kartą pateikusiam LUC kandidatui, kuris turi tinkamą struktūrą ir kompetentingus
darbuotojus, veiksmingą saugos valdymo sistemą ir įrodė, kad tinkamai laikosi reikalavimų.
Skrydžiams, vykdomiems SAIL III ir IV, siekiant palengvinti suderinimą tarp EASA valstybių narių, EASA
rekomenduoja, kad kompetentinga institucija visada reikalautų, jog LUC turėtojai naudotų UAS su EASA
TC.

AMC1 UAS.LUC.070(2) LUC valdymo sistemos pakeitimai
PAKEITIMAI, KURIEMS BŪTINAS IŠANKSTINIS PATVIRTINIMAS
Atsakingo vadovo pasikeitimas laikomas reikšmingu pakeitimu, kuriam būtinas išankstinis pritarimas.

AMC1 UAS.STS-01.020(1)(e)(i) Skrydžių vykdymas pagal STS-01 naudojant UAS ir
UAS.STS-02.020(7)(a) Skrydžių vykdymas pagal STS-02 naudojant UAS
NUOTOLINIO PILOTO TEORINIŲ ŽINIŲ PAŽYMĖJIMAS
Gavusi įrodymą, kad nuotolinio valdymo pilotas sėkmingai išlaikė teorijos egzaminą, kompetentinga
institucija arba kompetentingos institucijos paskirtas subjektas nuotolinio valdymo pilotui turi pateikti
nuotolinio valdymo piloto teorijos žinių sertifikatą, kurio formatas nurodytas paveikslėlis žemiau.
Pažymėjimas gali būti įteiktas elektronine forma.

Nuotolinio piloto identifikavimo numeris, kurį suteikia kompetentinga institucija arba kompetentingos
institucijos paskirtas subjektas, išduodantis nuotolinio piloto teorijos žinių sertifikatą, turėtų būti tokio
formato:NNN-RP-xxxxxxxxxxxx
Čia:
—

„NNN“ – tai kompetentingos institucijos, išduodančios užbaigimo įrodymą, ISO 3166 alfa-3 kodas;

—

„RP“ yra nekintanti reikšmė, reiškianti „nuotolinis pilotas“; ir

—

„xxxxxxxxxxxx“ yra 12 raidinių ir skaitinių simbolių (tik mažosiomis raidėmis), kuriuos apibrėžia
užpildymo įrodymą išduodanti kompetentinga institucija.
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Pavyzdys: (FIN-RP-123456789abc)
QR kodas nukreipia į nacionalinę duomenų bazę, kurioje saugoma su nuotoliniu pilotu susijusi informacija.
Įgaliotos institucijos (pvz., kompetentingos, teisėsaugos ir kitos institucijos) ir įgalioti darbuotojai
naudodami „nuotolinio piloto identifikavimo numerį“ gali gauti visą informaciją, susijusią su nuotolinio
piloto mokymu.
Jei nuotolinis pilotas pateikia praktinių įgūdžių savarankiško mokymo deklaraciją, kaip apibrėžta
UAS.OPEN.030 punkto 2 dalies c papunktyje, prieš išlaikydama teorijos egzaminą, kompetentinga
institucija gali į sertifikatą įtraukti ir „A2 pakategorę“.

AMC1 UAS.STS-01.020(1)(e)(ii) Skrydžių vykdymas pagal STS-01 naudojant UAS ir
UAS.STS-02.020(7)(b) Skrydžių vykdymas pagal STS-02 naudojant UAS
NUOTOLINIO PILOTO PRAKTINIS MOKYMAS PAGAL STS
Instruktorius turėtų palaipsniui sudaryti „pažangos knygelę“, kad būtų galima stebėti mokymą ir nuolat
vertinti nuotolinio piloto studento praktinius įgūdžius.
Kiekvieno praktinio mokymo ciklo pabaigoje nuotolinio piloto studentas turi pasirašyti pažangos knygelę.
Knygelės įrašas turi būti saugomas 5 metus.
Kai nuotolinio piloto studentas pasiekia norimą kompetencijos lygį, praktiką vykdanti organizacija išduoda
praktinio mokymo pažymėjimą.

GM1 UAS.STS-01.020(1)(e)(ii) Skrydžių vykdymas pagal STS-01 naudojant UAS ir
UAS.STS-02.020(7)(b) Skrydžių vykdymas pagal STS-02 naudojant UAS
NUOTOLINIO PILOTO PRAKTINIS MOKYMAS PAGAL STS
Praktinį STS mokymą kaip „nuolatinį nuotolinio piloto studento vertinimą“ teikia:
(1)

(2)

arba UAS naudotojas, deklaravęs, kad laikomasi:
(a)

atitinkamas(-os) STS (tas(-ai), kuriam(-iems) teikiami mokymai ir vertinimas);

(b)

UAS reglamento priedo 3 priedo reikalavimus; arba

subjektas, deklaravęs atitiktį UAS reglamento priedo 3 priedo reikalavimams.

GM1 UAS.STS-01.020(1)(c) Skrydžių vykdymas pagal STS-01 naudojant UAS
ANTŽEMINĖS RIZIKOS ATSARGA
UAS.STS-01.020 dalies 1 punkto c papunkčio i dalies C skilties lentelėje nurodytos antžeminės rizikos
atsargos dydžio nustatymo vertės turėtų būti laikomos minimaliomis vertėmis. Tačiau reikėtų apsvarstyti
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papildomas maržas, atsižvelgiant į veiksnius, galinčius padidinti UA nuvažiuojamą atstumą, pvz. UA
skrydžio charakteristikos, tokios kaip autorotacijos galimybė, vėjas, nuotolinio piloto reakcijos laikas ir kt.

AMC1 UAS.STS-01.030(1) ir (3) ir UAS.STS-02.030(1) ir (3) UAS naudotojo
pareigos
VEIKLOS PROCEDŪROS
UAS naudotojas turėtų laikytis AMC2 UAS.SPEC.030 dalies 3 punkto e papunktyje nurodytų „vidutinio“
patikimumo lygio sąlygų, susijusių su:
—

į OM įtrauktos veiklos procedūros, nurodytos UAS.STS-01.030 dalies 1 punkte ir UAS.STS-02.030
dalies 1 punkte;

—

UAS.STS-01.030 dalies 3 punkte ir UAS.STS-02.030 dalies 3 punkte nurodytomis nenumatytų atvejų
ir avarinių situacijų procedūromis.

Skrydžio bandymas, siekiant patikrinti nenumatytų atvejų ir avarinių procedūrų tinkamumą, gali būti
atliekamas naudojant „atvirosios“ kategorijos A3 pakategorę. Tokiu atveju UAS naudotojas turi užtikrinti,
kad UAS skrydis atitiktų „atviros“ kategorijos reikalavimus.

AMC1 UAS.STS-01.030(4) ir UAS.STS-02.030(4) UAS naudotojo pareigos
AVARIJOS LIKVIDAVIMO PLANAS (ERP)
UAS naudotojas turėtų sukurti ERP, laikydamasis „vidutinio“ patikimumo lygio sąlygų, nurodytų AMC3
UAS.SPEC.030 dalies 3 punkto e papunktyje.

GM1 UAS.STS-01.030(5) ir (6) ir UAS.STS-02.030(5) ir (6) UAS naudotojo pareigos
IŠORĖS PASLAUGOS
„Išorinė paslauga“ turėtų suprantama kaip bet kokia paslauga, kurią išorės paslaugų teikėjas teikia UAS
naudotojui ir kuri yra:
—

būtina UAS skrydžio saugumui užtikrinti; ir

—

teikiama paslaugų teikėjo, kuris nėra UAS naudotojas8.

GM1 UAS.STS-02.020(3) Skrydžių vykdymas pagal STS-02 naudojant UAS
SKRYDŽIO MATOMUMAS
Pagal UAS.STS-02.020 dalies 3 punktą reikalaujama, kad skrydžio matomumas būtų ne mažesnis kaip 5
km, siekiant užtikrinti, kad nuotolinis pilotas ir (arba) AO galėtų tinkamai stebėti naudojamąją ir
aplinkinę oro erdvę, kad iš anksto aptiktų bet kokį atvykstantį pilotuojamą orlaivį ir nustatytų susidūrimo
su tuo orlaiviu riziką.
„Skrydžio matomumas“ turėtų būti suprantamas kaip trumpiausias atstumas nuo nuotolinio piloto
padėties arba nuo kiekvieno AO (jei jis naudojamas) padėties, kai dieną galima pamatyti ir atpažinti
neapšviestus objektus, o matomi gerai apšviesti objektai ir atpažino naktį. Tai turėtų būti svarstoma
visomis kryptimis.
Prieš pradėdamas numatytą UAS skrydį, UAS naudotojas surenka visą svarbią informaciją, kuri gali turėti
įtakos UAS skrydžio matomumui.
Kiti aspektai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti, yra, pavyzdžiui, apšvietimo sąlygos (įskaitant saulę ar kitą
intensyvią šviesą, kuri gali apakinti nuotolinio valdymo pultą ir (arba) AO), natūralių ar dirbtinių kliūčių
buvimą, debesų lubų lygį. , dūmų buvimas ir kt.
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AMC1 UAS.STS-02.050(2) Oro erdvės stebėtojo pareigos
UA STEBĖJIMAS
Oro erdvės stebėtojui turėtų būti suteikta aiški ir glausta informacija apie UA geografinę padėtį, greitį ir
aukštį virš paviršiaus arba kilimo taško.
Oro erdvės stebėtojas gali naudoti tą pačią sistemą, kuri buvo suteikta nuotoliniam pilotui, kad atitiktų
UAS reglamento 17 dalies 3 punkto reikalavimą.

GM1 2 priedas Naudojimo deklaracija
NAUDOJIMO DEKLARACIJOS FORMA: UAS GAMINTOJAS, MODELIS IR SERIJOS NUMERIS
Jei UAS naudotojas ketina vykdyti skrydžius naudodamas UAS, kuriems taikoma STS, naudojanti skirtingas
UAS (nenaudojamos tuo pačiu metu toje pačioje vietoje ir visos turi atitinkamą klasės identifikavimo
ženklą), UAS naudotojas neprivalo pateikti atskiros kiekvienos UAS naudojimo deklaracijos formos.
Tokiu atveju informacija apie „UAS gamintoją“, „UAS modelį“ ir „UAS serijos numerį“ kiekvienai UAS
teikiama atitinkamuose naudojimo deklaracijos formos laukeliuose. Pavyzdžiui, dviem skirtingiems
skirtingų gamintojų UAS:
UAS gamintojas

UAS modelis

UAS serijos numeris

UAS #1
UAS #2

Jei UAS naudotojas ketina rengti nuotolinių pilotų, dirbančių su STS, praktinių įgūdžių mokymą ir atlikti
praktinių įgūdžių vertinimą, jis turės pateikti informaciją apie mokymams ir vertinimui naudojamos UAS
gamintoją, modelį ir serijos numerį, taip pat įtraukti ją į naudojimo deklaracijos formą, net jei UAS
naudojama tik mokymo ir vertinimo tikslais.
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