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SANTRUMPOS
AEC
AEH
AIP
ANSP
ARC
AGL
AMC
AO
ATC
BVLOS
C2
C3
ConOps
CRM
DAA
DSSS
EASA
ERM
ERP
ERT
ES
EVLOS
FHSS
FTD
GRC
GM
GNSS
HMI
ICAO
ISM
JARUS
LACA
METAR
MCC
VN
MTOM
NAA
OFDM
OM
OSO
PDRA
RBO
RCP
RD
RLP
RP

susidūrimo oro erdvėje kategorija
aviacinė elektroninė aparatūra
aeronautikos informacinis leidinys
oro navigacijos paslaugų teikėjas
skrydžio rizikos klasė
virš žemės lygio
priimtinos atitikties užtikrinimo priemonės
oro erdvės stebėtojas
oro eismo kontrolė
tiesiogiai nematomas skrydis
vadovavimas ir valdymas
konsultacijos, vadovavimas ir valdymas
naudojimo koncepcija
įgulos išteklių valdymas
aptikimas ir išvengimas
tiesioginės sekos plėstinis spektras
Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra
avarijos likvidavimo vadovas
avarijos likvidavimo planas
avarijos likvidavimo komanda
Europos Sąjunga
netiesiogiai matomas skrydis
šuolinio dažnio plėstinis spektras
skrydžio treniruoklis
antžeminės rizikos klasė
rekomendacijos
Pasaulinė palydovinės navigacijos sistema
žmogaus ir mašinos sietuvas
Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija
pramonės, mokslo ir medicinos
Jungtinės bepiločių sistemų taisyklių kūrimo institucijos
mažo aukščio kontroliuojama oro erdvė (žemiau 150 m (500 pėdų))
reguliarusis aviacijos meteorologijos pranešimas (aeronautikos
meteorologinio kodo forma)
daugianarės įgulos sąveika
Valstybė narė
maksimali kilimo masė
nacionalinė aviacijos institucija
ortogonalus dažninis multipleksavimas
skrydžių vykdymo vadovas
veiklos saugos tikslas
iš anksto nustatytas rizikos vertinimas
rizika pagrįsta priežiūra
būtinoji ryšio charakteristika
radijo dažnis
būtinoji C2 valdymo ir kontrolės sąsajos charakteristika
nuotolinis pilotas
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RPS
SAIL
SDL
SMM
SORA
SPECI
STS
SW
TAF
TCAS
TMPR
TOM
UA
UAS
UAS
reglamentas
USSP
VLL
VLOS
VO

nuotolinė pilotavimo stotis
Specialusis užtikrinimo ir vientisumo lygis
saugos duomenų lapai
saugos valdymo vadovas
specialiųjų skrydžių rizikos vertinimas
specialusis orų pranešimas (aeronautikos meteorologinio kodo forma)
standartinis scenarijus
programa
aerodromo prognozė
oro eismo pavojaus ir susidūrimų vengimo sistema
taktinio poveikio mažinimo reikalavimas
kilimo masė
bepilotis orlaivis
bepiločių orlaivių sistema
2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/947 dėl
bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos
sistemos „U-space“ paslaugų teikėjas
labai žemas lygis
tiesiogiai matomas skrydis
stebėtojas
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GM1 1 straipsnis „Dalykas“
UAS REGLAMENTO TAIKYMO SRITYS
UAS reglamente sąvoka „skrydžiai naudojant bepiločių orlaivių sistemas“ neapima patalpose vykdomų
skrydžių naudojant UAS. Skrydžiai patalpose – tai skrydžiai, vykdomi name, pastate arba, bendriau,
uždaroje erdvėje, pavyzdžiui, kuro bake, silosinėje, oloje ar kasykloje, arba skrydžiai į šias patalpas
(žodyne pateikiama apibrėžtis), kai tikimybė, kad UA pateks į išorinę oro erdvę yra labai maža.

GM1 2 straipsnio „Apibrėžtys“ 3 dalis
ŽMONIŲ SAMBŪRIŲ APIBRĖŽTIS
Žmonių sambūriai apibrėžti pagal objektyvų kriterijų, susijusį su galimybe asmeniui judėti, siekiant
apriboti nekontroliuojamo UA pasekmes. Iš tiesų buvo sunku pasiūlyti žmonių skaičių, kurį viršijus ši
žmonių grupė taptų sambūriu. Buvo pasiūlyti skaičiai, tačiau jie gana ženkliai skyrėsi. Kokybiniai žmonių
sambūrių pavyzdžiai:
(a)

sporto, kultūros, religiniai ar politiniai renginiai;

(b)

paplūdimiai ar parkai saulėtą dieną;

(c)

komercinės gatvės parduotuvių darbo valandomis;

(d)

slidinėjimo kurortai ir trasos.

AMC1 2 straipsnio „Apibrėžtys“ 11 dalis
PAVOJINGŲ KROVINIŲ APIBRĖŽTIS
Pavojingais kroviniais laikomi bet kokie gaminiai ar medžiagos, galintys kelti pavojų sveikatai, saugai,
turtui ar aplinkai ir įtraukti į ICAO dokumente Techninės saugaus pavojingųjų krovinių gabenimu oru
instrukcijos (ICAO dok. Nr. 9284), vadinamame „Techninėmis instrukcijomis“, pateiktą pavojingųjų
krovinių sąrašą arba pagal Technines instrukcijas klasifikuojami kaip tokie.

GM1 2 straipsnio „Apibrėžtys“ 11 dalis
PAVOJINGŲ KROVINIŲ APIBRĖŽTIS
UAS reglamento 2 straipsnio 11 dalyje pateikta „pavojingųjų krovinių“ apibrėžtis kyla iš „pavojingųjų
krovinių“ apibrėžties ir klasifikacijos ICAO Techninėse instrukcijose. 2020 m. birželio 23 d. paskelbtame
ICAO patariamajame aplinkraštyje (AC) 102-37 (0 redakcija) pateikiama daugiau informacijos.
Pagal 2 straipsnio 11 dalyje pateiktą pavojingųjų krovinių apibrėžtį kraujas laikomas galinčiu kelti pavojų
sveikatai, jei jame yra arba gali būti infekcinių medžiagų.
Infekcinės medžiagos – tai medžiagos, klasifikuojamos pagal Techninių instrukcijų 6.2 skyrių. Tokių
medžiagų apibrėžtis ir klasifikacija taip pat pateikti pirmiau minėtame ICAO dokumente AC 102-37.
Kraujas perpylimui ir medicininiai mėginiai, kuriems netaikomos Techninių instrukcijų nuostatos, gali
būti gabenami pagal atvirosios, specialiosios arba sertifikuotosios kategorijos reikalavimus.
Kraujas, kuriame yra arba gali būti infekcinių medžiagų, turėtų būti gabenamas pagal specialiosios arba
sertifikuotosios kategorijos reikalavimus. Jei dėl tokio vežimo trečiosioms šalims kyla didelė rizika
avarijos atveju, skrydžiai naudojant UAS priskiriami sertifikuotųjų skrydžių kategorijai (pagal UAS
reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktį). Jei kraujyje yra arba gali būti infekcinių medžiagų
ir jis yra talpykloje, kurioje neišsilietų avarijos atveju, skrydis naudojant UAS gali būti priskirtas
specialiajai kategorijai, jei nėra kitų didelės rizikos trečiosioms šalims priežasčių.
Gaminiai ir medžiagos, kurie kitu atveju būtų klasifikuojami kaip pavojingi kroviniai (pvz., degalai,
baterijos ir kitos prekės, naudojamos skrydžio metu energijai tiekti bepiločių orlaivių sistemai), bet
privalo būti orlaivyje, kad varytų UAS arba leistų naudoti jos specializuotą įrangą gabenimo metu arba
kurios reikalaujama pagal atitinkamus veiklos reikalavimus, neturėtų būti laikomos gabenamais
pavojingais kroviniais, o jų sauga turėtų būti patikrinta atliekant UAS projekto patikrą.
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GM1 2 straipsnio „Apibrėžtys“ 16 dalis
PRIVAČIAI SUKONSTRUOTŲ UAS APIBRĖŽTIS
UAS laikoma privačiai sukonstruota, jei naudotojas ją pagamina arba surenka savo reikmėms ir
nepateikia rinkai (t. y. nėra pasiūlymo ar susitarimo (rašytinio ar žodinio) dėl jos nuosavybės ar bet
kokios kitos nuosavybės teisės perdavimo). Pagal šią apibrėžtį sąvokos „surenka“ arba „pagamina“ yra
susiję su vienu iš šių veiksmų:
(a)

visos UAS arba bent jau didžiosios jos dalies gamyba;

(b)

UAS surinkimas iš atskirai parduodamų dalių ar mazgų;

(c)

C4 klasės UAS (aviamodelio) modifikavimas.

Pakeitus vieną ar kelias UAS su klasės identifikavimo ženklu komponentus (išskyrus C4 UAS), ji nelaikoma
privačiai sukonstruota UAS, nebent pakeitimas aprašytas gamintojo instrukcijose. Norėdami gauti
daugiau informacijos, žr. AMC1 UAS.OPEN.020(5)(c) ir (d), UAS.OPEN.030(3) bei UAS.OPEN.040(4)(c), (d)
ir (e).
UAS, surinkta iš elementų, pateiktų „surinkti paruoštame rinkinyje“, taip pat nelaikoma „privačiai
sukonstruota“.

GM1 2 straipsnio „Apibrėžtys“ 17 dalis
AUTONOMINIŲ SKRYDŽIŲ APIBRĖŽTIS
Skrydžio fazės, kurių metu nuotolinis pilotas negali įsikišti ir pakeisti orlaivio maršruto, įgyvendinus
avarines procedūras arba dėl vadovavimo ir valdymo ryšio praradimo, nelaikomos autonominiais
skrydžiais.
Autonominio skrydžio nereikėtų painioti su automatiniu skrydžiu, kuris reiškia skrydį pagal iš anksto
užprogramuotas instrukcijas, kurias UAS vykdo, o nuotolinis pilotas gali įsikišti bet kuriuo metu.

GM1 2 straipsnio „Apibrėžtys“ 18 dalis
PAŠALINIŲ ASMENŲ APIBRĖŽTIS
Dėl didžiulės galimų aplinkybių įvairovės šioje GM pateikiamos tik bendro pobūdžio gairės.
Pašalinis asmuo – tai asmuo, kuris nedalyvauja skrydyje naudojant UAS nei tiesiogiai, nei netiesiogiai ir
kurį UAS skrydis gali paveikti. Asmenys, saugomi pastogės (pvz., stogo), nėra laikomi paveiktais skrydžio
naudojant UAS ar patiriančiais tiesioginę riziką, jei UA MTOM yra mažesnė nei 25 kg arba jei UA atitinka
SORA vertinimo M1 rizikos mažinimo priemonės 2 kriterijuje nustatytas sąlygas (žr. SORA B priedo B.2
punktą).
Žmonės, kurie sėdi paplūdimyje ar parke, eina gatve ar keliu, taip pat paprastai laikomi pašaliniais
asmenimis.
Asmuo gali būti laikomas „dalyvaujančiu“ UAS skrydyje, jei tenkinamos toliau nurodytos sąlygos.
Prieš skrydį asmuo:
(a)

davė aiškų sutikimą (gali būti žodinis) UAS naudotojui arba nuotoliniam pilotui dalyvauti UAS
skrydyje (net netiesiogiai kaip žiūrovas arba tiesiog sutikdamas, kad UAS būtų skraidinama virš jo);

(b)

iš UAS naudotojo arba nuotolinio piloto gavo aiškias instrukcijas ir saugos priemones, kurių privalo
laikytis, jei UAS veikla taptų neprognozuojama.

UAS naudotojai yra atsakingi už tai, kad visi skrydžio vietoje esantys dalyviai galėtų laiku vykdyti avarines
procedūras.
Iš esmės, kad būtų laikomas „skrydžio vietoje esančiu dalyviu“, asmuo:
(a)

turi galėti nuspręsti dalyvauti ar nedalyvauti skrydyje, vykdomame naudojant UAS;

(b)

plačiai supranta susijusią riziką;
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UAS skrydžio metu turi pagrįstas apsaugos priemones, kurias nurodė vietos vadovas ir orlaivio
naudotojas;
gali neribojamas dalyvauti įvykyje ar veikloje, jei nusprendžia nedalyvauti skrydyje, vykdomame
naudojant UAS.

Skrydžio vietoje esantis dalyvis turi laikytis UAS naudotojo arba nuotolinio piloto pateiktų nurodymų ir
saugos priemonių, o UAS naudotojas arba nuotolinis pilotas turi patikrinti, užduodamas paprastus
klausimus, ar jo nurodymai ir saugos priemonės buvo tinkamai suprasti.
Reikėtų nepamiršti, kad skrydžiai, vykdomi naudojant UAS virš žmonių sambūrių (pvz., sporto veikla ar
kiti masiniai vieši renginiai) niekada neleidžiami atvirojoje kategorijoje. Šie skrydžiai gali būti priskirti
specialiajai arba sertifikuotajai kategorijai, priklausomai nuo susijusios rizikos. Žiūrovai ar kiti žmonės,
susirinkę į sportinę veiklą ar kitus masinius viešus renginius, kuriuose UAS skrydžiai nėra dėmesio centre,
paprastai laikomi pašaliniais asmenimis.
Pavyzdys: filmuojant su UAS dideliame muzikos festivalyje ar viešame renginyje, neužtenka informuoti
publiką ar bet kurį susirinkusį asmenį per adresatų sistemą arba išrašą ant bilieto, arba iš anksto
elektroniniu paštu ar trumpąja žinute. . Tokie ryšio kanalai neatitinka pirmiau nurodytų punktų. Kad būtų
laikomas skrydžio vietoje esančiu dalyviu, kiekvienas asmuo turi suteikti savo leidimą ir būti informuotas
apie galimą(-as) riziką(-as).

GM1 2 straipsnio „Apibrėžtys“ 21 dalis
KONTROLIUOJAMOSIOS ANTŽEMINĖS ZONOS APIBRĖŽTIS
„Kontroliuojamoji antžeminė zona“ – tai vieta ant žemės (Žemės paviršiaus), kurioje UAS naudotojas gali
tikėtis tik skrydžio dalyvių. Šią vietą sudaro „skrydžio geografijos vieta“, „nenumatytų atvejų vieta“ ir
„antžeminės rizikos atsarga“. UAS naudotojas, atsižvelgdamas į gyventojų tankumą, gali apsaugoti
kontroliuojamą žemės plotą aptvėręs ar kitais būdais.

GM1 2 straipsnio „Apibrėžtys“ 22 dalis
MAKSIMALIOS KILIMO MASĖS (MTOM) APIBRĖŽTIS
Ši MTOM yra didžiausia gamintojo arba statytojo nustatyta masė privačiai sukonstruotų UAS atveju,
užtikrinanti UA valdomumą ir mechaninį atsparumą skrendant skrydžio vykdymo vietos ribose.
MTOM turėtų apimti visus UA elementus:
(a)

visi UA konstrukciniai elementai;

(b)

varikliai;

(c)

sraigtai, jei jie sumontuoti;

(d)

visa elektroninė įranga ir antenos;

(e)

akumuliatoriai ir maksimali degalų, alyvos ir visų skysčių talpa;

(f)

didžiausią gamintojo leidžiamą naudingąją apkrovą, įskaitant jutiklius ir jų pagalbinę įrangą.

GM1 2 straipsnio „Apibrėžtys“ 25 dalis
ORO ERDVĖS STEBĖTOJO (AO) PAREIGOS
AO gali būti įdarbinamas ne tik skrydžiams, kuriems taikomos STS – jie gali būti įdarbinami ir kitiems
skrydžiams, priskiriamiems specialiajai kategorijai. Pagrindinės AO pareigos, apibrėžtos UAS.STS-02.050
punkte, yra:
(1)

atidžiai stebėti oro erdvę, esančią aplink bepilotį orlaivį (UA), siekiant nustatyti bet kokią
susidūrimo su pilotuojamu orlaiviu riziką;

(2)

išlaikyti informuotumą apie UA padėtį vizualiai stebint arba pasitelkus elektronines priemones;
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įspėti nuotolinį pilotą apie aptiktą pavojų ir padėti išvengti galimo neigiamo poveikio arba jį
sumažinti.

GM1 2 straipsnio „Apibrėžtys“ 28, 29, 30, 31, 32 ir 33 dalys
TERMINŲ „SKRYDŽIO GEOGRAFIJA“, „SKRYDŽIO GEOGRAFIJOS VIETA“, „NENUMATYTŲ ATVEJŲ
APIMTIS“, „NENUMATYTŲ ATVEJŲ VIETA“, „NAUDOJAMOJI ERDVĖ“ IR „ANTŽEMINĖS RIZIKOS
ATSARGA“ APIBRĖŽTYS
Skrydžio geografija – tai erdvėje ir laiko atžvilgiu apibrėžtas oro erdvės tūris, kuriame UAS naudotojas
planuoja vykdyti skrydį pagal įprastas procedūras; tokio tūrio projekcija į Žemės paviršių yra skrydžio
geografijos vieta. Be to, apibrėžiant šią zoną reikia atsižvelgti į UA padėties nustatymo klaidas.
Kad susitvarkytų su neįprastomis situacijomis (pvz., navigacijos klaidomis, UA dreifavimu dėl vėjo / gūsių
ir pan.), UAS naudotojas turi nustatyti tūrį nenumatytiems atvejams, t. y. oro erdvės tūrį, kuriame
taikomos nenumatytų atvejų procedūros, siekiant grąžinti UA į normalią padėtį „skrydžio geografijoje“
(pavyzdžiui, jei UA išskrenda už skrydžio geografijos ribų, nuotolinis pilotas turi imtis veiksmų, kad
paskraidintų UAS atgal į skrydžio geografiją. Jei nenumatytų atvejų situacija išlieka, nuotolinis pilotas turi
suaktyvinti FTS (jei yra) prieš UAS išskrendant iš tūrio nenumatytiems atvejams). Nenumatytų atvejų
tūrio projekcija Žemės paviršiuje vadinama nenumatytų atvejų vieta.
Naudojamoji erdvė apima „skrydžio geografiją“ ir „nepaprastų atvejų tūrį“. Norėdamas nustatyti
naudojamąją erdvę, UAS naudotojas turėtų atsižvelgti į UAS padėties išlaikymo galimybes 4D erdvėje
(platuma, ilguma, aukštis ir laikas).
Nustatant naudojamąją erdvę, reikia atsižvelgti į navigacijos sprendimo tikslumą, techninę UAS klaidą,
taip pat į skrydžio trajektorijos apibrėžimo klaidą (pvz., žemėlapio klaidą) ir delsą. Dėl navigacijos klaidų:
UAS naudotojas turėtų atsižvelgti į tai, kad tokias klaidas lemia kelių veiksnių sąveika, pvz., padėties
nustatymo jutikliai, teikiantys padėtį, navigacijos ir skrydžio valdymo sistemos, sistemos ir žmogaus
delsos bei aplinka.
Todėl UAS naudotojas turėtų nustatyti pakankamą maržą, kad galėtų atsižvelgti į tokias klaidas.
Antžeminės rizikos atsarga – tai Žemės paviršiaus plotas aplink naudojamąją erdvę, kurį nustato UAS
naudotojas, kad sumažintų riziką trečiosioms šalims ant Žemės, jei UA paliktų naudojamąją erdvę (t. y.
vieta, kurią UA turėtų paveikti jei jo FTS suveikia, kai UA palieka naudojamąją erdvę). Nuo AMC1 2.3.1
punkto c papunkčio 3 dalies iki 11 straipsnio (SORA) pateikiama papildoma informacija.
Ryšys tarp „skrydžio geografijos“, „skrydžio geografijos vietos“, „nenumatytų atvejų vietos“,
„naudojamosios erdvės“ ir „antžeminės rizikos atsargos“ parodytas 1 paveikslėlyje.

1 pav. Ryšys tarp „skrydžio geografijos“, „skrydžio geografijos vietos“, „nenumatytų atvejų vietos“,
„naudojamosios erdvės“ ir „antžeminės rizikos atsargos“
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GM1 3 straipsnis „Skrydžių naudojant UAS kategorijos“
SKRYDŽIŲ, VYKDOMŲ NUADOJANT UAS, KATEGORIJŲ RIBOS
(a) Riba tarp atvirosios ir specialiosios kategorijų
Skrydis naudojant UAS nepriklauso atvirajai kategorijai, jei nesilaikoma bent vieno iš UAS
reglamento 4 straipsnyje išvardytų bendrųjų kriterijų (pvz., kai skrydis yra tiesiogiai nematomas
(BVLOS)) arba jei išsamūs pakategorės kriterijai netenkinami (pvz., 10 kg UA skraidinimas šalia
žmonių, kai A2 pakategorė ribojama iki 4 kg UA).
(b)

Riba tarp specialiosios ir sertifikuotosios kategorijų
UAS reglamento 6 straipsnyje ir Reglamento (ES) 2019/945 40 straipsnyje apibrėžiama riba tarp
specialiosios ir sertifikuotosios kategorijų. Pirmajame straipsnyje apibrėžiama riba veiklos
požiūriu, o antrajame – techninės UA charakteristikos. Jos turėtų būti skaitomos kartu.
Skrydis, vykdomas naudojant UAS, priklauso sertifikuotajai kategorijai, jei, remdamasi rizikos
vertinimu, kompetentinga institucija mano, kad rizikos negalima tinkamai sumažinti be:
—

UAS tinkamumo skraidyti pažymėjimo;

—

UAS naudotojo pažymėjimo;

—

nuotolinio piloto licencijos, nebent UAS yra visiškai savarankiška.

Skrydžiai naudojant UAS visada priskiriami sertifikuotajai kategorijoje, kai:
—

vykdomi virš žmonių sambūrių naudojant UA, kurio būdingi matmenys yra bent 3 m;

—

jį vykdant skraidinami žmonės;

—

jį vykdant skraidinami pavojingieji kroviniai, kurie įvykus avarijai gali sukelti didelį pavojų
tretiesiems asmenims.

AMC1 5 straipsnis „Specialioji skrydžių naudojant UAS kategorija“
SPECIALIOSIOS KATEGORIJOS PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ GABENIMAS
(a) Specialiosios kategorijos pavojingieji kroviniai gali būti gabenami UAS skrydžių metu tik jei UAS
naudotojas įrodo, kad šie kroviniai nelaimingo atsitikimo atveju nepadarys žalos trečiosioms
šalims ar aplinkai. Suderinamais su skrydžiu atvejais priimtina naudoti nuo smūgių apsaugotą
konteinerį, kuris nelaimingo atsitikimo atveju apsaugotų nuo pavojingųjų krovinių nutekėjimo /
išsisklaidymo. Tokiu atveju UAS naudotojas turi įrodyti, kad konteineris gali išlaikyti / apsaugoti
pavojinguosius krovinius, nelaimingo atsitikimo atveju nepadarydamas žalos trečiosioms šalims ar
aplinkai. Įrodinėjant konteinerio atitiktį turi būti atsižvelgiama į skrydžio naudojimo
charakteristikas (skrydžio greitį, aukštį, oro sąlygas ir kt.), taip pat į geografinės skrydžių vykdymo
vietos aspektus.
(b)

(c)

Vertinant pavojingųjų krovinių gabenimo veiklos riziką, reikia atsižvelgti į:
(1)

riziką, kurią šie kroviniai kelia asmenims, tiesiogiai susijusiems su jų tvarkymu, aplinkai ir
tretiesiems asmenims bei jų turtui;

(2)

pavojingųjų krovinių kiekio ir klasės keliamą pavojų;

(3)

pavojingųjų krovinių konteinerio charakteristikas;

(4)

pavojinguosius krovinius tvarkančių asmenų kompetencijos lygį;

(5)

geografinę vietovę, kurioje bus vykdomas skrydis.

UAS naudotojas, norintis vykdyti specialiosios kategorijos skrydžius pavojingiesiems kroviniams
gabenti, turi parengti atitinkamo personalo mokymų apie pavojinguosius krovinius programas,
kaip reikalaujama Techninėse instrukcijose. Šios mokymo programos turi būti proporcingos
skrydžiuose dalyvaujančių darbuotojų atsakomybei. Mokymo programas turi peržiūrėti ir
patvirtinti kompetentinga institucija ir jos turėtų apimti bent šiuos aspektus:
(1)

pavojingųjų krovinių terminija;
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(2)

pavojingųjų krovinių klasifikacija;

(3)

pavojingųjų krovinių ženklinimas;

(4)

pavojingųjų krovinių, kuriems naudojami SDL, ir visuotinai suderintos cheminių medžiagų
klasifikavimo ir ženklinimo sistemos (GHS) ženklinimas vartotojams;

(5)

Techninėse instrukcijose pateikto pavojingųjų krovinių sąrašo naudojimas;

(6)

pavojingųjų krovinių saugojimas ir tvarkymas, įskaitant, bet neapsiribojant, nesuderinamų
pavojingųjų krovinių atskyrimą, pavojingųjų krovinių pakrovimą ir tvirtinimą;

(7)

instrukcijos ir saugos priemonės, kurios turi būti pateiktos darbuotojams ir trečiosioms
šalims;

(8)

avarinės / pranešimo procedūros, įtrauktos į ERP avarijos / incidento su pavojingaisiais
kroviniais atveju.

GM1 6 straipsnis „Sertifikuotųjų skrydžių naudojant UAS kategorija“
SPECIALIOSIOS KATEGORIJOS SKRYDŽIAI NAUDOJANT UAS
UAS reglamento 6 straipsnis turi būti skaitomas kartu su Reglamento (ES) 2019/945 40 straipsniu – 6
straipsnyje aptariami skrydžiai, vykdomi naudojant UAS, o 40 straipsnyje – UAS. Ši struktūra buvo būtina
siekiant paisyti ES teisinės tvarkos, atspindėtos Reglamente (ES) 2018/1139, kuris numato, kad skrydžių
naudojant UAS ir registracijos reikalavimai yra įgyvendinimo akte, o techniniai UAS reikalavimai –
deleguotame akte. Perskaičius šiuos du straipsnius:
(a)

žmonių gabenimas visada priskiriamas sertifikuotajai kategorijai. Iš tiesų, UAS turi būti sertifikuota
pagal 40 straipsnį, o žmonių gabenimas yra vienas iš skrydžių naudojant UAS, 6 straipsnyje
priskiriamų sertifikuotajai kategorijai;

(b)

skraidymas virš žmonių sambūrių naudojant UAS, kurio būdingas matmuo mažesnis nei 3 m gali
būti priskiriamas specialiajai kategorijai, nebent rizikos vertinime daroma išvada, kad jis priklauso
sertifikuotajai kategorijai;

(c)

pavojingųjų krovinių gabenimas priskiriamas sertifikuotajai kategorijai, jei krovinys yra ne nuo
susidūrimo apsaugotame konteineryje, todėl avarijos atveju kyla didelė rizika trečiosioms šalims.

GM1 9 straipsnis „Minimalus nuotolinių pilotų amžius“
PRIŽIŪRĖTOJAS
Asmuo gali atlikti nuotolinio piloto pareigas net ir nesulaukęs UAS reglamento 9 straipsnio 1 dalyje
nustatyto minimalaus amžiaus, jeigu yra prižiūrimas. Prižiūrintis nuotolinis pilotas bet kuriuo atveju
privalo laikytis tame straipsnyje nurodyto amžiaus reikalavimo. Galimybė sumažinti minimalų amžių
galioja tik nuotoliniams pilotams (o ne prižiūrėtojams). Kadangi prižiūrėtojas ir jaunasis nuotolinis pilotas
turi įrodyti kompetenciją eiti nuotolinio piloto pareigas, nėra nustatytas minimalus amžius mokymams ir
testui, kuris skirtas įrodyti minimalią kompetenciją dirbti atvirosios kategorijos nuotoliniu pilotu.

GM1 AMC1 11 straipsnis „Veiklos rizikos vertinimo atlikimo taisyklės“
BENDROJI DALIS
Veiklos rizikos vertinimas, kurio reikalaujama pagal UAS reglamento 11 straipsnį, gali būti atliktas
naudojant metodiką, aprašytą AMC1 11 straipsnyje. Ši metodika iš esmės yra specialiųjų skrydžių rizikos
vertinimas (SORA), kurį sukūrė JARUS. UAS naudotojas gali naudoti kitas metodikas kaip alternatyvias
atitikties užtikrinimo priemones.
Ne saugos aspektai, tokie kaip saugumas, privatumas, aplinkos apsauga, radijo dažnių (RD) spektro
naudojimas ir kt., turi būti vertinami pagal taikomus reikalavimus, kuriuos nustato valstybė narė, kurioje
planuojama vykdyti skrydį, arba kiti ES reglamentai.
Kai kuriems skrydžiams naudojant UAS, priskiriamiems specialiajai kategorijai, UAS naudotojams
siūlomos alternatyvos atlikti išsamų rizikos vertinimą:
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skrydžiams naudojant UAS su mažesne būdinga rizika deklaracija gali būti pateikta, kai veikla
atitinka standartinius scenarijus (STS), išvardytus UAS reglamento 1 priede. 1 lentelėje pateikiama
STS santrauka;
kitiems skrydžiams naudojant UAS, prašymas išduoti leidimą gali būti pateiktas remiantis iš anksto
nustatytame rizikos vertinime (PDRA) aprašytomis rizikos mažinimo priemonėmis ir nuostatomis,
kai skrydis naudojant UAS atitinka veiklos apibūdinimą, aprašytą AMC2 ir UAS reglamento 11
straipsnyje. Toliau pateiktoje 2 lentelėje pateikiama iki šiol paskelbtų PDRA santrauka.

Nors STS aprašomi išsamiai, PDRA nuostatos ir rizikos mažinimo priemonės yra aprašytos gana bendrai,
kad UAS naudotojai ir kompetentingos institucijos galėtų lanksčiau nustatyti griežtesnius apribojimus ir
nuostatas, pritaikytas numatomų skrydžių ypatybėms. Pateikiami dviejų tipų PDRA:
—

gauti iš STS, leidžiantys UAS naudotojui vykdyti panašius skrydžius, bet naudojant, pavyzdžiui, UAS
be klasės etiketės, įgaliojant STS (pvz., privačiai sukonstruota UAS);

—

bendresnieji PDRA.

PDRA kodifikacija apima raidę „G“ arba „S“ (pvz., PDRA-G01 arba PDRA-S01):
—

„G“ naudojama bendriesiems PDRA.

—

„S“ naudojama PDRA, kurie yra gauti iš STS, kurių nurodymų lygis yra toks pat kaip ir atitinkamo
STS. Todėl tie PDRA, nors jie skirti UAS skrydžiams, kuriems taikomi naudojimo leidimai (kad būtų
galima naudoti UAS be klasės etiketės), tikimasi, kad leidimų suteikimo procesas bus dar
paprastesnis, palyginti su kitais (su STS nesusijusiais) PDRA. Idealiu atveju skrydžiams naudojant
UAS, kurie vykdomi remiantis tais PDRA, kompetentingos institucijos gali įgyvendinti pagreitintus
naudojimo leidimo procesus. Šie procesai gali būti pagrįsti dokumentų, kuriuos UAS naudotojas
pateikia siekdamas patvirtinti atitiktį PDRA nuostatoms, peržiūra.

Pagal UAS reglamento 11 straipsnį pareiškėjas turi rinkti ir pateikti atitinkamą techninę, eksploatacinę ir
sistemos informaciją, reikalingą rizikai, susijusiai su numatomu UAS skrydžiu įvertinti, o SORA (AMC1
UAS reglamento 11 straipsnis) pateikiama išsami tokio duomenų rinkimo ir pateikimo sistema.
Naudojimo koncepcijos („ConOps“) aprašas yra visų kitų veiklų pagrindas ir turėtų būti kuo tikslesnis bei
išsamesnis. Naudojimo koncepcijoje turėtų būti ne tik apibūdintas skrydis, bet ir pateikta informacijos
apie UAS naudotojo veiklos saugos kultūrą. Taip pat turėtų būti nurodyta, kaip ir kada reikia bendrauti su
oro navigacijos paslaugų teikėju (ANSP).
PDRA sprendžia tik saugos riziką; taigi, įvertinus kitas rizikas (pvz., saugumo, privatumo ir kt.), gali reikėti
įtraukti papildomų apribojimų ir nuostatų.
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STS#

Leidimas /
data

UAS charakteristikos

BVLOS / VLOS

Vieta, virš kurios
skrendama

STS-01

2020 m.
birželis

Su C5 klasės ženklu (maksimalus
būdingas matmuo iki 3 m ir MTOM
iki 25 kg)

VLOS

Kontroliuojamoji
antžeminė zona, kuri
gali būti
gyvenamojoje
vietovėje

STS-02

2020 m.
birželis

Su C6 klasės ženklu (maksimalus
būdingas matmuo iki 3 m ir MTOM
iki 25 kg)

BVLOS

Kontroliuojamoji
antžeminė zona, kuri
visa yra retai
gyvenamoje
vietovėje

Didžiausia skrydžio
zona nuo
nuotolinio piloto
VLOS

2 km su AO 1 km,
jei nėra AO

Didžiausias
aukštis

Oro erdvė

Pastabos

120 m

Valdomas arba
nevaldomas, su maža
rizika susidurti su
pilotuojamais
orlaiviais

120 m

Valdomas arba
nevaldomas, su maža
rizika susidurti su
pilotuojamais
orlaiviais

1 lentelė. STS sąrašas, paskelbtas kaip UAS reglamento priedo „Standartinių scenarijų, pagrindžiančių deklaraciją“ 1 priedėlis
Jei UAS naudotojai ketina vykdyti skrydį, kuriam taikomas PDRA, jie turi užpildyti paskutinius du lentelės stulpelius, susijusius su pasirinktu PDRA, pavadinimu
„vientisumas“ ir „įrodymas“. Stulpelyje „vientisumas“ jie turėtų paaiškinti, kaip laikomasi vientisumo lygio, o stulpelyje „įrodymas“, kaip įrodomas vientisumo lygis. Kad
būtų palaikomi UAS naudotojai, du stulpeliai jau užpildyti; tačiau UAS naudotojas gali pritaikyti tekstą savo poreikiams.
Jei skrydis naudojant UAS visiškai neatitinka PDRA ribų, UAS naudotojas turi atlikti išsamų rizikos vertinimą ir pateikti jį kompetentingai institucijai. PDRA pakeitimai
neturėtų būti daromi, nebent kompetentinga institucija sutinka, kad turėtų būti atlikti nedideli pakeitimai.
PDRA#

Leidimas /
data

UAS charakteristikos

BVLOS
/ VLOS

PDRA-S01

1.1 / 2022
m. sausis

Didžiausias būdingas matmuo
iki 3 m ir MTOM iki 25 kg

VLOS

PDRA-S02

1.1 / 2022
m. sausis

Didžiausias būdingas matmuo
iki 3 m ir MTOM iki 25 kg

BVLOS

PDRA-G01

1.2 / 2022
m. sausis

Didžiausias būdingas matmuo
iki 3 m ir tipinė kinetinė

BVLOS

Vieta, virš kurios
skrendama

Didžiausia
skrydžio zona nuo
nuotolinio piloto

Didžiausias
aukštis

Kontroliuojamoji
antžeminė zona, kuri
gali būti gyvenamojoje
vietovėje
Kontroliuojamoji
antžeminė zona, kuri
visa yra retai
gyvenamoje vietovėje

VLOS

150 m

2 km su AO
1 km, jei nėra AO

150 m

Retai gyvenama
vietovė

Jei nėra AO, iki 1
km

150 m
(naudojamoji

Oro erdvė

11
straipsni
o AMC#

Valdomas arba
nevaldomas, su maža
rizika susidurti su
pilotuojamais orlaiviais
Valdomas arba
nevaldomas, su maža
rizika susidurti su
pilotuojamais orlaiviais

AMC4

Nekontroliuojamas, su
maža rizika susidurti su

AMC2

Pastab
os

AMC5
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energija iki 34 kJ
PDRA-G02

1.1 / 2022
m. sausis

Didžiausias būdingas matmuo
iki 3 m ir tipinė kinetinė
energija iki 34 kJ

BVLOS

Retai gyvenama
vietovė

netaikoma

PDRA-G03

1.0 / 2022
m. sausis

Didžiausias būdingas matmuo
iki 3 m ir tipinė kinetinė
energija iki 34 kJ

BVLOS

Retai gyvenamos
vietovės

netaikoma
(tiesioginė C2
sąsaja)

erdvė)

pilotuojamais orlaiviais

Kaip nustatyta
rezervuotai
arba atskirtai
oro erdvei
50 m nuo
žemės, nebent
rezervuotoje
arba atskirtoje
oro erdvėje

Rezervuota arba atskirta
skrydžiams naudojant
UAS

AMC3

Kontroliuojama arba
nekontroliuojama oro
erdvė, jei aukštis
mažesnis nei 50 m, kitaip
rezervuota arba atskirta
oro erdvė

AMC6

2 lentelė. PDRA sąrašas, paskelbtas kaip AMC pagal UAS reglamento 11 straipsnį
SORA tikslais turėtų būti taikomos šios apibrėžtys:
—

„gyvenamoji vietovė“ turi būti suprantama kaip „tankiai apgyvendintas rajonas“, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 965/2012 (toliau – skrydžių reglamentas):
„miesto, miestelio ar gyvenvietės atžvilgiu – bet kuri teritorija, kuri iš esmės naudojama gyvenamosioms, komercinėms ar rekreacinėms reikmėms“;

—

„kaimo vietovė“ vartojama oro rizikos kontekste ir reiškia tūrį už gyvenamos vietovės, ne aerodromo eismo zonoje (ATZ).
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AMC1 11 straipsnis „Veiklos rizikos vertinimo taisyklės“
SPECIALIŲJŲ SKRYDŽIŲ RIZIKOS VERTINIMAS (ŠALTINIS JARUS SORA V2.0)
2022 m. sausio mėn. LEIDIMAS
1.
Įvadas
1.1 Pratarmė
(a) Šis SORA sukurtas remiantis JARUS parengtu dokumentu, kuriame pateikiama vizija, kaip
saugiai sukurti, įvertinti ir vykdyti bepiločių orlaivių sistemos (UAS) skrydžius. SORA
pateikiama metodika, padedanti UAS naudotojui ir kompetentingai institucijai nustatyti, ar
skrydis naudojant UAS gali būti vykdomas saugiai. Šis dokumentas neturėtų būti
naudojamas kaip kontrolinis sąrašas ir neturėtų pateikti atsakymų į visus iššūkius, susijusius
su UAS integravimu oro erdvėje. SORA yra pritaikymo vadovas, leidžiantis UAS naudotojui
rasti tinkamiausias mažinimo priemones ir taip sumažinti riziką iki priimtino lygio. Dėl šios
priežasties jame nėra nurodymų reikalavimų, o saugos tikslai, kuriuos reikia pasiekti įvairiais
patikimumo lygiais, proporcingais rizikai.
(b)

1.2

SORA siekiama įkvėpti UAS naudotojas ir kompetentingas institucijas bei pabrėžti
suderintos rizikos vertinimo metodikos naudą. Atsiliepimai, surinkti iš realių skrydžių
naudojant UAS, sudarys pagrindą atnaujinant būsimas dokumento versijas.

Dokumento paskirtis
(a) SORA tikslas – pasiūlyti metodiką, kuri būtų naudojama kaip priimtina atitikties užtikrinimo
priemonė, siekiant įrodyti atitiktį UAS reglamento 11 straipsniui, t. y. įvertinti riziką ir
nustatyti siūlomo specialiojo skrydžio naudojant UAS priimtinumą.
(b)

Dėl skrydžių skirtumų ir padidėjusio rizikos lygio specialioji kategorija negali automatiškai
prisiimti nuopelnų už saugos ir eksploatacinių charakteristikų duomenis, parodytus, kai
daug UA veikia atvirojoje2 kategorijoje. Todėl SORA pateikiamas nuoseklus metodas,
leidžiantis įvertinti papildomą riziką, susijusią su išplėstiniais ir naujais skrydžiais naudojant
UAS, kuriems netaikoma atviroji kategorija.

(c)

SORA nėra skirtas kaip vieno langelio principas, skirtas visiškai integruoti visų tipų UAS į
visas oro erdvės klases.

(d)

Ši metodika gali būti taikoma, kai tradicinis požiūris į orlaivio sertifikavimą (projekto
patvirtinimas, tinkamumo skraidyti patvirtinimo ir tipo pažymėjimo išdavimas) gali būti
netinkamas dėl pareiškėjo noro naudoti UAS ribotai arba ribotai. Ši metodika taip pat gali
padėti vykdyti veiklą, būtiną susijusiems tinkamumo skraidyti reikalavimams nustatyti.
Daroma prielaida, kad saugos tikslai, nustatyti arba gauti iš tų, kurie taikomi sertifikuotajai3
kategorijai, atitinka nurodytus arba gautus specialiajai kategorijai.

(e)

Metodika grindžiama holistinio / visos sistemos saugos rizika pagrįsto vertinimo modelio,
naudojamo rizikai, susijusiai su tam tikru skrydžiu naudojant UAS, įvertinti. Modelyje
atsižvelgiama į visų grėsmių, susijusių su konkrečiu pavojumi, pobūdį, atitinkamą dizainą ir
siūlomus konkretaus skrydžio naudojant UAS rizikos mažinimo būdus. Tada SORA padeda
sistemingai įvertinti riziką ir nustatyti saugiam skrydžiui reikalingas ribas. Šis metodas
suteikia galimybę pareiškėjui nustatyti priimtiną rizikos lygį ir patvirtinti, kad siūlomi
skrydžiai atitinka tų lygių reikalavimus. Kompetentinga institucija taip pat gali taikyti šią
metodiką, kad įsitikintų, jog UAS naudotojas gali saugiai vykdyti skrydį.

(f)

Siekdama išvengti pasikartojančių individualių patvirtinimų, EASA taikys metodologiją, pagal
kurią nustatys „standartinius scenarijus“ arba „iš anksto apibrėžtus rizikos vertinimus“
konkretiems „ConOps“ tipams, kurių pavojai žinomi ir kuriems nustatytos priimtinos rizikos
mažinimo priemonės.

_________________________
2 Apibrėžta UAS reglamento 4 straipsnyje.
3 Apibrėžta UAS reglamento (ES) 6 straipsnyje.
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Šiame dokumente siūloma metodika, susiję procesai ir vertės yra skirtos vadovauti UAS
naudotojui atliekant rizikos vertinimą pagal UAS reglamento 11 straipsnį.

Taikomumas
(a) Šiame dokumente pateikta metodika skirta įvertinti saugos riziką, susijusią su bet kokios
klasės, dydžio ar tipo UAS naudojimu (įskaitant karines, eksperimentines, mokslinių tyrimų
ir plėtros bei prototipų kūrimo). Ji ypač tinka specialiesiems skrydžiams, kuriems reikalingas
pavojaus ir rizikos įvertinimas (ir ne tik).
(b)

Saugos rizika, susijusi su UA ir pilotuojamų orlaivių susidūrimais, yra įtraukta į metodikos
taikymo sritį. Susidūrimo tarp dviejų UA arba tarp UA ir UA, gabenančio žmones, rizika bus
sprendžiama būsimose dokumento peržiūrose.

(c)

Nelaimingo atsitikimo atveju, žmonių ar krovinių gabenimas UAS (pvz., ginklų), kurie kelia
papildomų pavojų, yra aiškiai neįtrauktas į šios metodikos taikymo sritį.

(d)

Ši metodika netaikoma saugumo aspektams, jei jie neapsiriboja tais, kuriuos riboja sistemų
tinkamumas skraidyti (pvz., aspektai, susiję su apsauga nuo neteisėtų elektromagnetinių
trukdžių).

(e)

Ši metodika netaikoma privatumui ir finansiniams aspektams.

(f)

SORA gali būti naudojamas siekiant padėti atsisakyti skrydžiui taikomų reguliavimo
reikalavimų, jei galima įrodyti, kad skrydis gali būti vykdomas taikant priimtiną saugos lygį.

(g)

UAS naudotojas ne tik atlieka SORA pagal UAS reglamentą, bet ir turi užtikrinti, kad būtų
laikomasi visų kitų skrydžiui taikomų norminių reikalavimų, kurie nebūtinai yra įtraukti į
SORA.

Pagrindinės sąvokos ir apibrėžtys

1.4.1 Semantinis modelis
(a) Siekiant palengvinti veiksmingą komunikaciją apie visus SORA aspektus, reikia
standartizuoto terminijos vartojimo, apibūdinant veiklos etapus, procedūras ir
naudojamąsias erdves. 1 paveikslėlyje parodytas semantinis modelis užtikrina nuoseklų
terminų vartojimą visiems SORA naudotojams. 2 paveikslėlyje pateikiamas grafinis modelio
vaizdas ir vaizdinė nuoroda padeda skaitytojui suprasti SORA terminiją.
Valdomas skrydis
Įprastas skrydis

Skrydžio kontrolės praradimas (*)

Neįprasta situacija

Standartinės / veiklos
procedūros

Avarinė situacija

(nepageidaujama būsena)

(nesusigrąžinta būsena)

Nenumatytų atvejų
procedūros (grįžimas namo,

Avarinės procedūros
(greičiausiai žemė arba FTS aktyvinimas ir kt.)

valdymas rankiniu būdu, nutupdymas
iš anksto nustatytoje vietoje ir pan.)

Avarijos likvidavimo planas
(planas apriboti didėjantį skrydžio kontrolės praradimo poveikį)

Naudojamoji erdvė
Plotas, naudojamas vidinei GRC nustatyti
Skrydžio geografija

Nenumatytų atvejų
apimtis

Rizikos atsarga

Gretimos vietos

Vieta, kurioje turi būti techniškai apribotas skrydis
Sritis, į kurią reikia atsižvelgti nustatant ARC
Skrydžio geografija

Nenumatytų atvejų
apimtis

Pasirenkama
rizikos atsarga

Gretima oro erdvė

Vieta, kurioje turi būti techniškai apribotas skrydis
(*) Skrydžio kontrolės praradimas atitinka šias situacijas:
•
kai situacijos baigtis labai priklauso nuo apvaizdos;
•
negali būti taikoma nenumatytų atvejų procedūra;
•
kyla rimtas ir neišvengiamas mirties pavojus.

1 pav. SORA semantinis modelis
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2 pav. Grafinis SORA semantinio modelio vaizdas
1.4.2 Įvadas apie patikimumą
(a)

Norint tinkamai suprasti SORA procesą, svarbu suprasti pagrindinę patikimumo sąvoką. Bet
koks rizikos mažinimo arba veiklos saugos tikslas (OSO) gali būti įrodytas skirtingais
patikimumo lygiais. SORA procesas siūlo tris skirtingus patikimumo lygius: žemą, vidutinį ir
aukštą, proporcingą rizikai.

(b)

Patikimumo žymėjimas pasiekiamas naudojant tiek vientisumo lygį (t. y. saugos
padidėjimą), kurį suteikia kiekvienas rizikos mažinimo būdas, tiek užtikrinimo lygį (t. y.
įrodymo metodą), kad buvo pasiektas deklaruojamas saugumo padidėjimas. Jie abu yra
pagrįsti rizika.

(c)

Veikla, naudojama vientisumo lygiui pagrįsti, yra išsamiai aprašyta B, C, D ir E prieduose.
Šiuose prieduose pateikiama gairių medžiaga arba, jei taikoma, pramonės standartai ir
praktika.

(d)

Toliau pateikiamos bendrosios garantijos lygio gairės:
(1)

Mažas užtikrinimo lygis atsiranda tada, kai pareiškėjas tiesiog pareiškia, kad buvo
pasiektas reikiamas vientisumo lygis.

(2)

Vidutinis užtikrinimo lygis atsiranda tada, kai pareiškėjas pateikia patvirtinamuosius
įrodymus, kad buvo pasiektas reikiamas vientisumo lygis. Paprastai tai pasiekiama
atliekant bandymus (pvz., siekiant sumažinti techninius padarinius) arba įrodant
patirtį (pvz., su žmonėmis susijusiems rizikos mažinimams).

(3)

Didelis užtikrinimo lygis atsiranda tada, kai pasiektas vientisumas yra priimtinas
kompetentingai trečiajai šaliai.

(e)

Specialieji prieduose nustatyti kriterijai turi viršenybę prieš d punkte nustatytus kriterijus.

(f)

1 lentelėje pateikiamos gairės, kaip nustatyti patikimumo lygį, pagrįstą vientisumo ir
užtikrinimo lygiais:
Žemas užtikrinimas

Vidutinis užtikrinimas

Aukštas užtikrinimas

Žemas vientisumas

Mažas tvirtumas

Mažas tvirtumas

Mažas tvirtumas

Vidutinis vientisumas

Mažas tvirtumas

Vidutinis tvirtumas

Vidutinis tvirtumas

Aukštas vientisumas

Mažas tvirtumas

Vidutinis tvirtumas

Didelis patikimumas

1 lentelė. Patikimumo lygio nustatymas
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Pavyzdžiui, jei pareiškėjo vientisumo lygis yra vidutinis, o užtikrinimo lygis – mažas, bendras
patikimumas bus laikomas mažu. Kitaip tariant, patikimumas visada bus lygus mažiausiam
vientisumo arba užtikrinimo lygiui.

Vaidmenys ir atsakomybės
(a) Atliekant SORA procesą ir vertinimą, gali prireikti kelių pagrindinių veikėjų, kurie sąveikautų
skirtinguose proceso etapuose. Šiame skyriuje aprašyti pagrindiniai SORA taikomi veikėjai.
(b)

UAS naudotojas yra atsakingas už saugų skrydį naudojant UAS, taigi ir saugos rizikos analizę.
Pagal UAS reglamento 5 straipsnį UAS naudotojas privalo pagrįsti skrydžio saugą atlikdamas
specialiojo skrydžio ir rizikos vertinimą, išskyrus tame pačiame 5 straipsnyje nurodytus
atvejus. Pagalbinę medžiagą vertinimui gali pateikti trečiosios šalys (pvz., UAS ar įrangos
gamintojas, „U-space“ paslaugų teikėjai ir kt.). UAS naudotojas gauna naudojimo leidimą iš
kompetentingos institucijos / ANSP.

(c)

Pareiškėjas – tai šalis, siekianti naudojimo patvirtinimo. Patvirtinus skrydį, pareiškėjas
tampa UAS naudotoju.

(d)

UAS gamintojas – SORA tikslais UAS gamintojas yra šalis, kurianti ir (arba) gaminanti UAS.
UAS gamintojas turi unikalių projektavimo įrodymų (pvz., sistemos našumo, sistemos
architektūros, programinės įrangos / techninės įrangos kūrimo dokumentų, bandymų /
analizės dokumentų ir kt.), kuriuos gali pasirinkti pateikti vienam ar keliems UAS
naudotojams arba kompetentinga institucija, kuri padėtų pagrįsti UAS naudotojo saugos
argumentus. Arba potencialus UAS gamintojas gali naudoti SORA, kad nustatytų specialiųjų
ar bendrųjų skrydžių projektavimo tikslus. Norint gauti tinkamumo skraidyti patvirtinimą(us), šie projektavimo tikslai gali būti papildyti sertifikavimo specifikacijų (CS) arba pramonės
sutarimo standartų naudojimu, jei EASA nustato, kad jie yra priimtini.

(e)

Komponento gamintojas – tai šalis, kurianti ir (arba) gaminanti komponentus, skirtus
naudoti UAS skrydžiuose. Komponento gamintojas turi unikalių projektavimo įrodymų (pvz.,
sistemos našumo, sistemos architektūros, programinės įrangos / techninės įrangos kūrimo
dokumentų, bandymų / analizės dokumentų ir kt.), kuriuos jis gali pasirinkti pateikti vienam
ar keliems UAS naudotojams, kad pagrįstų. saugos dėklas.

(f)

Kompetentinga institucija – šiose AMC nurodyta kompetentinga institucija yra valstybės
narės pagal UAS reglamento 17 straipsnį paskirta institucija, kuriai pavesta įvertinti UAS
skraidinimo saugos atvejį ir išduoti naudojimo leidimą pagal UAS reglamento 12 straipsnį.
Kompetentinga institucija gali priimti visą pareiškėjo SORA prašymą arba jo dalį. Taikant
SORA procesą, pareiškėjui gali tekti konsultuotis su kompetentinga institucija, kad būtų
užtikrintas nuoseklus atskirų veiksmų taikymas arba aiškinimas. Kompetentinga institucija
turi vykdyti UAS naudotojo priežiūrą pagal UAS reglamento 18 straipsnio i ir j punktus. Pagal
Reglamentą (ES) 2018/11393 (EASA „pagrindinis reglamentas“), EASA yra kompetentinga
institucija Europos Sąjungoje, kuriai pavesta patikrinti, ar UAS dizainas ir jo komponentai
atitinka taikytinas taisykles, o valstybės narės paskirta institucija yra kompetentinga tikrinti
atitiktį veiklos reikalavimams ir personalo kompetencijos atitiktį taisyklėms. Šie elementai
yra susiję su UAS dizainu:
—

OSO Nr. 02, Nr. 04, Nr. 05, Nr. 06, Nr. 10, Nr. 12, Nr. 18, Nr. 19 (iki 3 kriterijaus), Nr.
20 ir Nr. 24;

—

M1 rizikos mažinimas (pririštieji skrydžiai): kriterijus Nr. 1 ir M2 rizikos mažinimas:
kriterijus Nr. 1;

—

patikrinimas, ar sistemoje pagal SORA proceso 9 veiksmą naudojamojoje erdvėje yra
UAS.

__________________________________________
3

2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos
aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr.
376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos
reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL L 212, 2018 8 22, p. 1) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R1139 ).
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Kai pagal SAIL arba nurodytas rizikos mažinimo priemones pirmiau minėtų OSO ir (arba)
rizikos mažinimo priemonių užtikrinimo lygis yra „aukštas“ (t. y. SAIL V ir VI), EASA turi atlikti
patikrinimą pagal Reglamento (ES) 2019/9454 40 straipsnio 1 dalies d papunktį. Kitiems OSO
ir kitoms rizikos mažinimo priemonėms kompetentinga institucija nustato, kuri trečioji šalis
gali patikrinti, ar jų laikomasi.
Jei su projektu susijusių OSO ir (arba) rizikos mažinimo priemonių patikimumo lygis yra
žemesnis nei „aukštas“, kompetentinga institucija vis tiek gali reikalauti, kad EASA
patikrintų, ar UAS ir (arba) jos komponentai atitinka su projektu susijusius OSO ir (arba)
rizikos mažinimo priemones pagal Reglamento (ES) 2019/945 40 straipsnio 1 dalies d
punktą. Be to, UAS naudotojams, kuriems kompetentinga institucija išdavė lengvosios UAS
naudotojo pažymėjimą (LUC), pagal patvirtinimo sąlygas gali reikėti naudoti EASA patikrintą
UAS vykdant skrydžius, kurių metu su konstrukcija susijusių OSO ir (arba) rizikos mažinimo
priemonių patikimumo lygis yra mažesnis nei „didelis“. Tokiais atvejais EASA patikrins, ar
projekto vientisumo lygis yra tinkamas susijusiam SAIL ir sumažinimo priemonėms, kai tos
priemonės yra taikomos, ir išduos tipo sertifikatą (TC) (arba ribotą tipo sertifikatą (RTC))
UAS gamintojui, kuris apims visus su projektu susijusius OSO, su projektu susijusias rizikos
mažinimo priemones ir sustiprintą izoliavimo patikrą pagal 9 veiksmą, jei tokia patikra
taikoma. Kompetentinga institucija, išduodanti naudojimo leidimą, taip pat gali priimti UAS
naudotojo, atsakingo už UAS atitiktį su dizainu susijusiems OSO, deklaraciją.

2

(g)

ANSP – paskirtasis oro eismo paslaugų teikėjas specialiųjų skrydžių vykdymo vietoje (oro
erdvėje). ANSP įvertina, ar siūlomas skrydis gali būti saugiai vykdomas konkrečioje oro
erdvėje, kurią jis apima, ir, jei taip, suteikia leidimą skrydžiui.

(h)

„U-space“ paslaugų teikėjas – „U-space“ paslaugų teikėjai yra subjektai, teikiantys
paslaugas, padedančias saugiai ir efektyviai naudoti oro erdvę.

(i)

Nuotolinis pilotas – nuotolinį pilotą paskiria UAS naudotojas arba, bendrosios aviacijos
atveju, orlaivio savininkas. Nuotolinis pilotas įpareigojamas saugiai vykdyti skrydį.

SORA procesasĮvadas į riziką
(a) Daug žodžio rizika apibrėžčių pateikiama literatūroje. Viena iš paprasčiausių ir
suprantamiausių apibrėžčių pateikta SAE ARP 4754A / EUROCAE ED-79A: „įvykio dažnio
(tikimybės) ir su juo susijusio sunkumo derinys“. Ši rizikos apibrėžtis naudojama šiame
dokumente.
(b)

Įvykio pasekmė bus įvardijama kaip tam tikro tipo žala.

(c)

Dėl bet kurio įvykio atsiranda daugybė skirtingų žalos kategorijų. Įvairūs šios temos autoriai
palygino šias žalos kategorijas, kurias remia literatūra. Šiame dokumente daugiausia
dėmesio bus skiriama žalai (pvz., UAS avarijai), kurios yra trumpalaikės ir dėl kurių paprastai
beveik miršta gyvybės. Į šį vertinimą neįtraukiami lėtiniai įvykiai (pvz., toksiški išmetimai per
tam tikrą laikotarpį). Šiame dokumente nurodytos galimos žalos kategorijos:

(d)

(1)

mirtini ant žemės esančių trečiųjų asmenų sužalojimai;

(2)

mirtini ore esančių trečiųjų asmenų sužalojimai;

(3)

žala ypatingos svarbos infrastruktūrai.

Keletas tyrimų parodė, kad tiesioginio smūgio atveju mirtinai sužalojimui sukelti reikalingas
energijos kiekis yra labai mažas (t. y. keliasdešimt džaulių). Tikėtina, kad šiame dokumente
aptartų skrydžių energijos lygis bus žymiai didesnis, todėl išliekanti žala yra mirtinų
sužalojimų galimybė. Taikydamas metodiką, pareiškėjas turi galimybę teigti, kad
mirtingumas yra mažesnis kiekvienu konkrečiu atveju arba sistemingai, jei tai leidžia
kompetentingos institucijos (pvz., atvirojoje kategorijoje).

____________________________
4 2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/945 dėl bepiločių orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių orlaivių
sistemų naudotojų (OL L 152, 2019 6 11, p. 1) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R0945).
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Mirtinas sužalojimas yra aiškiai apibrėžta būklė, daugumoje šalių žinoma valdžios
institucijoms. Todėl rizika, kad pranešama apie mirtinus atvejus, beveik neegzistuoja.
Susijusios mirties rizikos kiekybinis įvertinimas yra nesudėtingas. Įprasta mirties atvejų
matavimo priemonė yra mirčių skaičius per tam tikrą laikotarpį (pvz., mirtinų nelaimingų
atsitikimų dažnis milijonui skrydžio valandų) arba žuvusiųjų skaičius dėl tam tikros
aplinkybės (pvz., mirtinų avarijų rodiklis, tenkantis kilimų skaičiui).
Žala kritinei infrastruktūrai yra sudėtingesnė būklė. Todėl susijusios rizikos kiekybinis
įvertinimas gali būti sudėtingas ir priklausyti nuo bendradarbiavimo su už infrastruktūrą
atsakinga organizacija.

SORA proceso metmenys
(a) SORA metodika suteikia logišką procesą, leidžiantį išanalizuoti siūlomas „ConOps“ ir
nustatyti tinkamą pasitikėjimo lygį, kad skrydis gali būti įvykdytas su priimtinu rizikos lygiu.
Yra dešimt žingsnių, kuriais palaikoma SORA metodika, ir kiekvienas iš šių žingsnių aprašytas
tolesnėse pastraipose ir, jei reikia, išsamiau aprašytas atitinkamuose prieduose.
(b)

SORA daugiausia dėmesio skiriama oro ir antžeminės rizikos vertinimui. Be rizikos ore ir ant
žemės, taip pat turėtų būti atliktas papildomas ypatingos svarbos infrastruktūros objektų
rizikos vertinimas. Tai turėtų būti daroma bendradarbiaujant su organizacija, atsakinga už
infrastruktūrą, nes ji labiausiai išmano grėsmes. 3 paveikslėlyje pateikiami dešimt rizikos
modelio žingsnių, o 4 paveikslėlyje – bendras pavyzdys, kaip pasiekti skrydžio rizikos klasę
(ARC) tam tikro skrydžio metu.
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3 pav. SORA procesas

Pastaba. Jei skrydžiai vykdomi skirtingose aplinkose, kai kuriuos veiksmus gali tekti pakartoti kiekvienoje
iš šių aplinkų.
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2.2.1 Vertinimas prieš prašymo teikimą
(a)

Prieš pradėdamas SORA procesą, pareiškėjas turi patikrinti, ar siūlomas skrydis yra
įmanomas (t. y. jam netaikomos konkrečios kompetentingos institucijos išimtys arba STS).
Prieš pradedant SORA procesą reikia patikrinti, ar:
(1)

skrydis patenka į atvirąją kategoriją;

(2)

skrydžiui taikomas „standartinis scenarijus“, įtrauktas į UAS reglamento priedėlį, arba
„iš anksto nustatytas rizikos vertinimas“, kurį paskelbė EASA;

(3)

skrydis patenka į sertifikuotąją kategoriją;

(4)

skrydžiui taikomas kompetentingos institucijos specialiosios kategorijos draudimas.

(b)

Jei nė vienas iš išvardytų atvejų negalioja, gali būti taikomas SORA procesas.

2.2.2 1 veiksmas. „ConOps“ aprašas

2.3

(a)

Pirmasis SORA veiksmas reikalauja, kad pareiškėjas surinktų ir pateiktų atitinkamą techninę,
eksploatacinę ir sistemos informaciją, reikalingą rizikai, susijusiai su numatomu UAS
skrydžiu, įvertinti. Šio dokumento A priede pateikiama išsami duomenų rinkimo ir pateikimo
sistema. „ConOps“ aprašas yra visų kitų veiklų pagrindas, jis turėtų būti kuo tikslesnis ir
išsamesnis. Naudojimo koncepcijoje turėtų būti ne tik apibūdintas skrydis, bet ir pateikta
informacijos apie UAS naudotojo veiklos saugos kultūrą. Taip pat turėtų būti nurodyta, kaip
ir kada bendrauti su ANSP. Todėl, apibrėždamas „ConOps“, UAS naudotojas turi tinkamai
atsižvelgti į visus 3 ir 4 paveikslėliuose nurodytus veiksmus, rizikos mažinimo priemones ir
OSO.

(b)

„ConOps“ kūrimas gali būti kartotinis procesas; todėl, taikant SORA procesą, gali būti
nustatomi papildomi rizikos mažinimo būdai ir apribojimai, dėl kurių „ConOps“ reikia
pateikti / atnaujinti papildomos susijusios techninės informacijos, procedūrų ir kitos
informacijos. Turėtų būti parengta visapusišk „ConOps“, kuri visiškai ir tiksliai apibūdina
siūlomą skrydį, kaip numatyta.

Antžeminės rizikos procesas

2.3.1 2 veiksmas. Vidinės UAS antžeminės rizikos klasės (GRC) nustatymas
(a)

Vidinė UAS antžeminė rizika yra susijusi su rizika, kad UAS gali partrenkti asmenį (jei
netenkama UAS kontrolės, esant pagrįstai saugumo prielaidai).

(b)

Norint nustatyti būdingą GRC, pareiškėjui reikia didžiausio UA charakteristikų matmens
(pvz., fiksuotų sparnų UAS sparnų pločio, sukasparnio mentės skersmens, maksimalaus
daugiasparnių matmens ir kt.) ir žinių apie numatomą veiklos scenarijų.

(c)

Pareiškėjas, vykdydamas skrydį, turi nustatyti rizikos zoną (taip pat vadinama „skrydžių
vykdymo vieta“) įskaitant:
(1)

naudojamąją erdvę, kurią sudaro skrydžio geografija ir nenumatytų atvejų tūris.
Norėdamas nustatyti naudojamąją erdvę, pareiškėjas turėtų atsižvelgti į UAS padėties
išlaikymo galimybes 4D erdvėje (platuma, ilguma, aukštis ir laikas). Visų pirma,
nustatant reikia atsižvelgti į navigacijos sprendimo tikslumą, UAS skrydžio techninę
klaidą4 ir trajektorijos apibrėžties klaidą (pvz., žemėlapio klaidas) bei delsą;

(2)

ar vieta yra kontroliuojamoji antžeminė zona, ar ne;

(3)

susijusi antžeminės rizikos atsarga, taikant bent 1:1 taisyklę5, o sukasparniams UA –
nustatyta taikant kompetentingai institucijai priimtiną balistinės metodikos metodą.

_______________________________
4
Skrydžio techninė klaida – tai klaida tarp tikrojo ir pageidaujamojo maršrutų (kartais vadinama „gebėjimu skraidinti naudojant komandinio
valdymo sistemą“).
5 Jei UA planuojama eksploatuoti 120 m aukštyje, antžeminės rizikos atsarga turi būti ne mažesnė kaip 120 m.
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2 lentelėje parodyta, kaip nustatyti vidinę antžeminės rizikos klasę (GRC). Vidinė GRC
nustatoma taikomo veiklos scenarijaus ir didžiausio UA būdingo matmens, lemiančio UAS
mirtiną sritį, sankirtoje. Jei didžiausias UAS būdingas matmuo ir įprasta tikėtina kinetinė
energija neatitinka, pareiškėjas turi pagrįsti pasirinktą stulpelį.
Vidinė UAS antžeminės rizikos klasė

Didžiausias UAS būdingas asmuo

1 m / apytiksl.
3 pėdos

3 m / apytiksl.
10 pėd.

8 m / apytiksl.
25 pėd.

>8 m / apytiksl.
25 pėd.

Tikėtina tipinė kinetinė energija

< 700 J
(apytiksl.
529 pėdų
svarai)

< 34 kJ
(apytiksl.
25 000 pėdų
svarų)

<1 084 kJ
(apytiksl.
800 000 pėdų
svarų)

>1 084 kJ
(apytiksl.
800 000 pėdų
svarų)

1

2

3

4

VLOS per retai gyvenamą vietovę

2

3

4

5

BVLOS per retai gyvenamą vietovę

3

4

5

6

VLOS per gyvenamą vietovę

4

5

6

8

BVLOS per gyvenamą vietovę

5

6

8

10

VLOS per žmonių sambūrį

7

BVLOS per žmonių sambūrį

8

Veiklos scenarijai
VLOS/BVLOS
virš
antžeminės zonos6

kontroliuojamosios

1 lentelė. Vidinės GRC nustatymas
(e)

Veiklos scenarijuose aprašomas bandymas pateikti atskiras skrydžių kategorijas su
didėjančiu skaičiumi žmonių, kuriems gresia pavojus. Iš esmės galima naudoti kokybinius
(žr. kitą f punktą) arba kiekybinius kriterijus, arba atsižvelgti į abu kriterijus, siekiant
įvertinti, ar skrydis vykdomas virš retai gyvenamų vietovių, retai gyvenamų vietovių ar
žmonių sambūrių.

(f)

Kokybinis įvertinimas: tūris, kurį naudotojas turi naudoti klasifikuodamas skrydį, apima
naudojamąją erdvę ir antžeminės rizikos atsargą (apibrėžtą semantiniu modeliu), kurios
lemia vidinę GRC.
GM1 2 straipsnio „Apibrėžtys. ŽMONIŲ SAMBŪRIŲ APIBRĖŽTIS“ 3 dalyje pateikiamos gairės,
kada skrydis klasifikuojamas kaip vykdomas virš žmonių sambūrius.
Skrydis klasifikuojamas kaip vykdomas virš gyvenamos vietovės, jei tūris, naudojamas
vidinei GRC nustatyti:
—

neapima žmonių sambūrių;

—

apima vietoves, kurios iš esmės naudojamos gyvenamosioms, komercinėms ar
rekreacinėms reikmėms.

(g)

EVLOS8 skrydžiai laikomi BVLOS vidiniam GRC nustatymui.

(h)

Kontroliuojamosios antžeminės zonos9 yra būdas strategiškai sumažinti riziką ant žemės
(panašiai kaip skrendant atskirtoje oro erdvėje); UAS naudotojas atitinkamomis
procedūromis turi užtikrinti, kad skrydžių vykdymo vietoje, kuri apibrėžta 2.3.1 skirsnio c
punkte, nebūtų jokių pašalinių asmenų.

______________________
6
Vadovaujantis 1 paveikslėliu ir 2.3.1.(c) punktu, kontroliuojamoji zona turi apimti skrydžio geografiją, nenumatytų atvejų tūrį ir antžeminės
rizikos atsargą.
8 EVLOS – skrydis naudojant UAS, kurio metu nuotolinis pilotas nepertraukiamai stebi oro erdvę, kurioje vykdomas skrydis naudojant UAS,
naudodamas vaizdines oro erdvės stebėjimo priemones per vieną ar daugiau VO, galimai padedant technologinėmis priemonėmis. Nuotolinis
pilotas visą laiką gali tiesiogiai valdyti UAS.
9 Žr. UAS reglamento 2 straipsnio 21 dalyje pateiktą apibrėžtį.
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Skrydis, vykdomas gyvenamoje aplinkoje, negali būti iš esmės klasifikuojamas kaip
vykdomas virš retai gyvenamos aplinkos, net ir tais atvejais, kai skrydžio pėdsakas yra
visiškai specialiosios rizikos zonose (pvz., virš upių, geležinkelių ir pramoninių teritorijų).
Pareiškėjas gali prašyti mažesnio tankio ir (arba) slėptuvės SORA proceso 3 žingsniu.

(j)

SORA metodika nepalaiko skrydžių, kurie neturi atitinkamos vidinės GRC (t. y. pilkų langelių
lentelėje).

(k)

Vertindamas tipinę kinetinę energiją, kurios tikimasi vykdant tam tikrą skrydį, pareiškėjas
paprastai naudoja oro greitį, visų pirma „Vcruise“ fiksuotų sparnų orlaiviams ir galutinį greitį
kitiems orlaiviams. Gali būti papildomų specialiojo dizaino (pvz., girokopterių) aspektų.
Nurodymus,
naudingus
nustatant
galutinį
greitį,
rasite
adresu
https://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/termv.html.

(l)

Daugumos UAS vardinį avarijos zonos dydį galima numatyti atsižvelgiant į dydį ir energiją,
sunaudotą nustatant antžeminę riziką. Yra tam tikrų atvejų arba projektavimo aspektų,
kurie yra netipiniai ir turės didelį poveikį mirtinai UAS sričiai, pvz., degalų kiekis, daug
energijos suvartojantys rotoriai / atramos, trapumas, medžiagos ir kt. Į juos galimai nebuvo
atsižvelgta vidinės GRC nustatymo lentelėje. Dėl šių priežasčių gali sumažėti / padidėti
vidinė GRC. Pramonės standartų naudojimas arba specialūs tyrimai gali būti supaprastintas
būdas šiam vertinimui atlikti.

2.3.2 3 veiksmas. Galutinis GRC nustatymas
(a)

Vidinę riziką, kad asmuo bus partrenktas UAS (prarandant skrydžio kontrolę), galima
kontroliuoti ir sumažinti rizikos mažinimo priemonėmis.

(b)

Rizikos mažinimo priemonės, naudojamos modifikuojant vidinę GRC, turi tiesioginį poveikį
saugos tikslams, susijusiems su konkrečiu skrydžiu, todėl svarbu užtikrinti jų patikimumą.
Tai ypač svarbu techninėms rizikos mažinimo priemonėms, susijusioms su antžemine rizika
(pvz., avarinis parašiutas).

(c)

Galutinis GRC nustatymas (trečias veiksmas) pagrįstas šių riziką mažinančių priemonių
prieinamumu skrydžio metu. 3 lentelėje pateikiamas galimų rizikos mažinimo priemonių
sąrašas ir susijęs santykinis pataisos koeficientas. Teigiamas skaičius reiškia GRC padidėjimą,
o neigiamas – GRC sumažėjimą. Atliekant vertinimą, visos rizikos mažinimo priemonės
turėtų būti taikomos skaitine seka. B priede pateikiama papildoma informacija apie tai, kaip
įvertinti kiekvieno rizikos mažinimo būdo efektyvumą. Kompetentingos institucijos gali
nustatyti papildomas rizikos mažinimo priemones ir santykinius pataisos koeficientus.
Patikimumas

Mažinimo seka
1
2
3

Antžeminės rizikos mažinimas
M1 – strateginiai antžeminės
rizikos mažinimai10
M2 – mažesnis smūgio į žemę
poveikis11
M3
–
parengtas
avarijos
likvidavimo planas (ERP), UAS
naudotojas yra patvirtintas ir
veiksmingas

Mažas / nėra
0: jokio
-1: Mažas
0

Vidutinis
-2

Didelis
-4

-1

-2

1

0

-1

3 lentelė. Rizikos mažinimo priemonės galutinei GRC nustatyti

(d)

Taikant rizikos mažinimo priemonę M1, GRC negalima sumažinti daugiau nei mažiausia
reikšmė atitinkamame 2 lentelės stulpelyje. Taip yra todėl, kad neįmanoma sumažinti
rizikos grupei priklausančių žmonių skaičiaus žemiau nei kontroliuojamoje zonoje.

____________________________
10 Šis mažinimas skirtas sumažinti žmonių, kuriems kyla rizika, skaičių.
11
Šis rizikos mažinimas skirtas sumažinti energiją, kurią sugeria žmonės ant žemės smūgio metu.
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Pavyzdžiui, 2,5 m UAS (2 lentelės antrasis stulpelis) tiesiogiai matomo skrydžio (VLOS) metu
virš retai gyvenamos vietovės, būdinga GRC yra 3. Išnagrinėjęs „ConOps“, pareiškėjas teigia,
kad sumažina antžeminę riziką, pirmiausia taikydamas M1 esant vidutiniam patikimumui
(GRC sumažinimas per 2). Šiuo atveju, pritaikius M1, gaunama GRC reikšmė yra 2, nes GRC
negali būti sumažinta labiau nei mažiausi to stulpelio reikšmė. Tada pareiškėjas taiko M2
naudodamas parašiuto sistemą, todėl rizika sumažinama dar 1 balu (t. y. 1 GRC). Galiausiai,
M3 (ERP) buvo sukurtas iki vidutinio patikimumo be tolesnio sumažinimo, kaip nurodyta 3
lentelėje.

(f)

Galutinė GRC nustatoma sudedant visus pataisos koeficientus (t. y. -1-1-0=-2) ir pritaikant
GRC pagal gautą skaičių (3-2=1).

(g)

Jei galutinė GRC yra daugiau nei 7, SORA procesas nepalaiko skrydžio.

(h)

Apskritai, kiekybinis požiūris į rizikos mažinimo priemones leidžia sumažinti vidinę GRC 1
tašku, jei rizikos mažinimo priemonės sumažina skrydžio riziką maždaug 10 kartų (90%
sumažėjimas), palyginti su rizika, kuri nustatoma prieš pritaikant rizikos mažinimo
priemones. Tokie kiekybiniai kriterijai turėtų būti naudojami siekiant patvirtinti rizikos
sumažinimą, kuris teigiamas taikant 11 straipsnio AMC1 B priedą.

Oro rizikos procesas

2.4.1 Oro rizikos proceso apžvalga
(a)

SORA naudoja naudojamąją oro erdvę, apibrėžtą „ConOps“, kaip pagrindą įvertinti vidinę
susidūrimo ore riziką ir nustatyti skrydžio rizikos kategoriją (ARC). ARC gali būti
modifikuojamas/mažinamas taikant strategines ir taktines rizikos mažinimo priemones.
Strateginių rizikos mažinimo priemonių taikymas gali sumažinti ARC lygį. Strateginio rizikos
mažinimo, siekiant sumažinti susidūrimo riziką, pavyzdys gali būti veikla tam tikru
laikotarpiu arba tam tikrose ribose. Pritaikius strategines rizikos mažinimo priemones, bet
kokia liekamoji susidūrimo ore rizika pašalinama taikant taktines rizikos mažinimo
priemones.

(b)

Taktinės rizikos mažinimo priemonės yra aptikimo ir išvengimo (DAA) sistemos arba
alternatyvios priemonės, tokios kaip ADS-B, FLARM, „U-space“ paslaugos arba veiklos
procedūros. Atsižvelgiant į liekamąją susidūrimo ore riziką, taktinio rizikos mažinimo
reikalavimas(-ai) (TMPR) gali skirtis.

(c)

Vykdydamas SORA procesą, UAS naudotojas turėtų bendradarbiauti su atitinkamu oro
erdvės paslaugų teikėju (pvz., ANSP arba „U-space“ paslaugų teikėju) ir gauti reikiamus
leidimus. Be to, jei įmanoma, gali būti naudojami bendrieji vietiniai leidimai arba vietinės
procedūros, leidžiančios patekti į tam tikrą kontroliuojamos oro erdvės dalį (pvz., leidimų ir
pranešimų žemo aukščio (LAANC) sistema Jungtinėse Valstijose).

(d)

Neatsižvelgdamas į rizikos vertinimo rezultatus, UAS naudotojas turėtų atkreipti ypatingą
dėmesį į visas savybes, kurios gali padidinti UA aptikimą oro erdvėje. Todėl
rekomenduojami techniniai sprendimai, pagerinantys elektroninį UAS matomumą ar
aptinkamumą.

2.4.2 4 veiksmas. Pradinės skrydžio rizikos klasės (ARC) nustatymas
(a)

Kompetentinga institucija, ANSP arba „U-space“ paslaugų teikėjas, naudodamas oro erdvės
apibūdinimo tyrimus, gali nuspręsti tiesiogiai nustatyti susidūrimo oro erdvėje pavojų. Šie
žemėlapiai tiesiogiai parodytų pradinį ARC tam tikram oro erdvės tūriui. Jei kompetentinga
institucija, ANSP arba sistemos „U-space“ tarnyba pateikia susidūrimo ore rizikos žemėlapį
(statinį arba dinaminį), pareiškėjas turėtų naudotis juo pradinei ARC nustatyti ir pereiti
tiesiai į 2.4.3 skirsnį „Strateginių rizikos mažinimo priemonių taikymas“, siekdamas
sumažinti pradinę ARC.

(b)

Kaip matyti 4 paveikslėlyje, oro erdvė suskirstyta į 13 bendrų susidūrimo rizikos kategorijų.
Šioms kategorijoms buvo būdingas aukštis virš jūros lygio, kontroliuojama oro erdvė ir
nekontroliuojama oro erdvė, oro uosto / sraigtasparnių uosto ir ne oro uosto / ne
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sraigtasparnių oro erdvės aplinka, oro erdvė virš miesto ir kaimo aplinkos ir galiausiai
netipinė (pvz., atskirta) palyginti su tipine oro erdve.
(c)

Norint priskirti UAS skrydžio tipui tinkamą ARC, pareiškėjas turėtų naudoti sprendimų medį,
pateiktą 4 paveikslėlyje.

4 pav. ARC priskyrimo procesas
(d)

ARC yra kokybinė klasifikacija, pagal kurią UAS susidurs su pilotuojamu orlaiviu tipinėje
bendrojoje civilinėje oro erdvėje. ARC yra pradinis bendros susidūrimo rizikos oro erdvėje
priskyrimas, prieš taikant rizikos mažinimo priemones. Susidūrimo rizika specialiojoje
vietinėje naudojamojoje erdvėje gali būti labai skirtinga ir gali būti pašalinta taikant
strategines mažinimo priemones, skirtas sumažinti ARC (šis veiksmas neprivalomas, žr. 2.4.3
skirsnio 5 veiksmą).

(e)

Nors ARC pateikta statinė apibendrinta rizika yra konservatyvi (t. y. išlieka saugi), gali būti
situacijų, kai to konservatyvaus vertinimo gali nepakakti. Svarbu, kad kompetentinga
institucija ir UAS naudotojas labai atidžiai suprastų naudojamąją erdvę ir kokiomis
aplinkybėmis 4 paveikslėlyje pateiktos apibrėžtys gali nustoti galioti. Kai kuriais atvejais
kompetentinga institucija gali padidinti ARC naudojamąją erdvę iki lygio, kuris yra didesnis
nei nurodyta 4 paveikslėlyje. Siekiant užtikrinti, kad prielaidos, susijusios su naudojamąja
erdve, būtų tikslios, reikėtų pasitarti su ANSP.

(f)

ARC-a paprastai apibrėžiama kaip oro erdvė, kurioje UAS ir pilotuojamo orlaivio susidūrimo
rizika yra priimtina be jokių taktinių rizikos mažinimo priemonių.

(g)

ARC-b, ARC-c, ARC-d paprastai apibrėžia oro erdvės tūrius, padidinančius UAS ir
pilotuojamo orlaivio susidūrimo riziką.
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Skrydžio naudojant UAS metu naudojamoji erdvė gali apimti daugybę skirtingų oro erdvės
aplinkų. Pareiškėjas turi atlikti skrydžio rizikos vertinimą visai naudojamosios erdvės zonai.
Skrydžių keliose oro erdvės aplinkose scenarijaus pavyzdys pateiktas C priedo pabaigoje.

2.4.3 5 veiksmas. Strateginių rizikos mažinimo priemonių taikymas likutinei ARC nustatyti (neprivaloma)
(a)

Kaip jau minėta, ARC yra apibendrinta kokybinė klasifikacija, kaip dažnai UAS susidurs su
pilotuojamu orlaiviu specialiosios oro erdvės aplinkoje. Pripažįstama, kad UAS skrydžiui
naudojamos erdvės susidūrimo rizika gali skirtis nuo tos, kurią priskyrė bendroji pradinė
ARC.

(b)

Jei pareiškėjas mano, kad priskirta bendroji pradinė ARC yra per didelė vietinės
naudojamosios erdvės sąlygai, jis turėtų remtis C priede dėl ARC mažinimo proceso pateikta
informacija.

(c)

Jei pareiškėjas mano, kad bendroji pradinė ARC yra teisingai priskirta vietinės
naudojamosios erdvės sąlygai, ta ARC tampa likutine.

2.4.4 6 veiksmas. TMPR ir patikimumo lygiai
Taktinės rizikos mažinimo priemonės taikomos siekiant sumažinti bet kokią likutinę susidūrimo
ore riziką, kurios reikia norint pasiekti taikomą oro erdvės saugos tikslą. Taktiniai rizikos mažinimo
veiksmai bus „pamatyti ir išvengti“ (t. y. VLOS skrydžiai), arba gali prireikti sistemos, kuri suteiktų
alternatyvių priemonių taikomam oro erdvės saugos tikslui pasiekti (skrydis naudojant DAA arba
kelias DAA sistemas). D priede pateikiamas taktinių rizikos mažinimo priemonių taikymo metodas.
2.4.4.1 VLOS / EVLOS skrydžiai
(a)

VLOS laikoma priimtina taktine susidūrimo rizikos mažinimo priemone visais ARC lygiais.
Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, UAS naudotojui patariama apsvarstyti papildomas
priemones, kaip padidinti informuotumą apie situaciją, susijusią su oro eismu šalia
naudojamosios erdvės.

(b)

Operatyviniai UAS skrydžiai (VLOS) neturi atitikti nei TMPR, nei TMPR patikimumo
reikalavimų. Jei skrydžio segmentai yra keli, tie, kurie yra vykdomi pagal VLOS, neturi atitikti
nei TMPR, nei TMPR patikimumo reikalavimų, o tie, kurie vykdomi pagal BVLOS, turi atitikti
TMPR ir TMPR patikimumo reikalavimus.

(c)

Apskritai visi VLOS reikalavimai taikomi EVLOS. EVLOS, be VLOS, gali būti papildomų
reikalavimų. EVLOS tikrinimo ir ryšio delsa tarp nuotolinio piloto ir stebėtojų turėtų būti
trumpesnė nei 15 sekundžių.

(d)

Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, pareiškėjas turi turėti dokumentais pagrįstą VLOS
konfliktų vengimo programą, kurioje paaiškintų, kokie metodai bus naudojami aptikimui, ir
apibrėžtų susijusius kriterijus, taikomus priimant sprendimą išvengti įeinančio eismo. Jei
nuotolinis pilotas pasikliauja stebėtojų aptikimu, reikės aprašyti ir frazeologijos naudojimą.

(e)

Vykdant VLOS skrydžius daroma prielaida, kad stebėtojas negali aptikti eismo toliau nei 2
jūrmylės NM. (Atkreipkite dėmesį, kad 2 NM skrydžio zona nėra fiksuota ir gali labai
priklausyti nuo atmosferos sąlygų, orlaivio dydžio, geometrijos, veiksmų nutraukimo greičio
ir kt.). Todėl UAS naudotojui gali tekti atitinkamai pakoreguoti skrydį ir (arba) procedūras.

2.4.4.2 Skrydžiai pagal DAA sistemą – TMPR
(a)

Skrydžių, išskyrus VLOS, atveju pareiškėjas naudos likutinę ARC ir toliau pateiktą 4 lentelę,
kad nustatytų TMPR.
Likutinė ARC
ARC-d
ARC-c
ARC-b
ARC-a

TMPR
Didelis
Vidutinis
Mažas
Be reikalavimo

TMPR patikimumo lygis
Didelis
Vidutinis
Mažas
Be reikalavimo

4 lentelė. TMPR ir TMPR patikimumo priskyrimo lygis
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Didelė TMPR (ARC-d): Tai oro erdvė, kurioje arba didelis pilotuojamų orlaivių susidūrimų
skaičius, ir (arba) mažos strateginės rizikos mažinimo priemonės. Todėl kylanti likutinė
susidūrimo rizika yra didelė, o TMPR taip pat yra didelė. Šioje oro erdvėje UAS gali būti
skraidinama integruotoje oro erdvėje ir turės atitikti tai oro erdvei taikomas naudojimo
taisykles bei procedūras, nesumažindama esamo pajėgumo, saugos, nedarydama neigiamos
įtakos esamiems skrydžiams pilotuojamais orlaiviais ir nepadidindamas rizikos oro erdvės
naudotojams arba ant žemės esantiems asmenims bei turtui. Tai niekuo nesiskiria nuo
lyginamųjų naujų ir naujų technologijų integravimo į pilotuojamą aviaciją reikalavimų. Šių
taktinių rizikos mažinimo priemonių efektyvumo lygis (-iai) ir (arba) reikalaujama taktinių
rizikos mažinimo priemonių įvairovė paprastai yra aukštesni nei kitų ARC. Jei skrydžiai šioje
oro erdvėje vykdomi įprastai, kompetentinga institucija turi reikalauti, kad UAS naudotojas
laikytųsi pripažintų DAA sistemos standartų (pvz., sukurtų RTCA SC-228 ir (arba) EUROCAE
WG-105).

(c)

Vidutinė TMPR (ARC-c): Vidutiniai TMPR bus taikomi skrydžiams oro erdvėje, kur tikimybė
susidurti su pilotuojamu orlaiviu yra pagrįsta ir (arba) galimos strateginės rizikos mažinimo
priemonės yra vidutinės. Skrydžius taikant vidutinius TMPR greičiausiai palaikys šiuo metu
aviacijoje naudojamos sistemos, padėsiančios nuotoliniam pilotui aptikti kitus pilotuojamus
orlaivius, arba sistemos, skirtos palaikyti aviaciją, sukurtos iki atitinkamo patikimumo lygio.
Eismo vengimo manevrai galėtų būti pažangesni nei naudojant žemą TMPR.

(d)

Maža TMPR (ARC-b): Žemi TMPR bus taikomi skrydžiams oro erdvėje, kur tikimybė susidurti
su kitu pilotuojamu orlaiviu yra maža, bet ne nereikšminga, ir (arba) kur strateginės
mažinimo priemonės pašalina didžiąją rizikos dalį, o kylanti likutinė susidūrimo rizika yra
maža. Skrydžiai taikant žemus TMPR palaikomi technologijų, kurios skirtos padėti
nuotoliniam pilotui aptikti kitą eismą, tačiau kurios gali būti sukurtos pagal žemesnius
standartus. Pavyzdžiui, skrendant žemiau 120 m, eismo vengimo manevrai dažniausiai bus
pagrįsti greitu nusileidimu į tokį aukštį, kuriame pilotuojami orlaiviai neturėtų skristi.

(e)

Jokių našumo reikalavimų (ARC-a): Tikimasi, kad tai oro erdvė, kurioje pilotuojamų orlaivių
susidūrimo dažnis bus itin mažas, todėl TMPR nereikia. Paprastai apibrėžiama kaip oro
erdvė, kurioje UAS ir pilotuojamo orlaivio susidūrimo rizika yra priimtina be jokių taktinių
rizikos mažinimo priemonių. Pavyzdys gali būti UAS skrydžiai kai kuriose Aliaskos ar
šiaurinės Švedijos dalyse, kur pilotuojamų orlaivių tankumas yra toks mažas, kad oro erdvės
saugos slenkstinė riba gali būti pasiekta be jokių taktinių rizikos mažinimo priemonių.

(f)

D priede pateikiama informacija apie tai, kaip įvykdyti TMPR reikalavimus remiantis
turimomis taktinėmis rizikos mažinimo priemonėmis ir TMPR patikimumo lygiu.

2.4.4.3 Papildomų oro erdvės / veiklos reikalavimų svarstymas
(a)

Kompetentinga institucija arba ANSP gali reikalauti pakeisti pradinį ir vėlesnius
patvirtinimus, jei kyla saugos ir veiklos problemų.

(b)

UAS naudotojas ir kompetentinga institucija turi žinoti, kad ARC yra apibendrinta kokybinė
susidūrimo rizikos klasifikacija. Pavyzdžiui, dėl ypatingų įvykių vietinės aplinkybės gali
panaikinti SORA prielaidas dėl orlaivių tankio. Tiek kompetentingai institucijai, tiek UAS
naudotojui svarbu visapusiškai suprasti oro erdvę ir oro eismo srautus bei sukurti sistemą,
kuri galėtų įspėti UAS naudotojas apie oro erdvės pokyčius vietos lygmeniu. Tai leis UAS
naudotojui saugiai spręsti padidėjusią riziką, susijusią su šiais įvykiais.

(c)

Yra daug oro erdvės, veiklos ir įrangos reikalavimų, kurie turi tiesioginės įtakos visų oro
erdvėje esančių orlaivių susidūrimo rizikai. Kai kurie iš šių reikalavimų yra bendrieji ir
taikomi visoms oro erdvės tūriams, o kai kurie yra vietiniai ir reikalingi tik tam tikram oro
erdvės tūriui. SORA niekaip negali patenkinti visų galimų reikalavimų visoms sąlygoms,
kuriomis UAS naudotojas gali norėti veikti. Pareiškėjas ir kompetentinga institucija turi
glaudžiai bendradarbiauti, kad nustatytų ir įgyvendintų šiuos papildomus reikalavimus.

(d)

SORA procesas neturi būti naudojamas skrydžiams naudojant UAS tam tikroje oro erdvėje
palaikyti, jei UAS nėra aprūpinta reikiama įranga, reikalinga skrydžiams toje oro erdvėje
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(pvz., įranga, reikalinga sąveikai su kitais oro erdvės naudotojais užtikrinti). Tokiais atvejais
kompetentinga institucija gali padaryti konkrečias išimtis. Šios išimtys nepatenka į SORA
taikymo sritį.
(e)

2.5

Vykdant skrydžius kontroliuojamoje oro erdvėje, oro uosto / sraigtasparnių oro uosto
aplinkoje arba „Mode-C Veil“ / atsakiklio zonoje (TMZ) greičiausiai reikės išankstinio ANSP
patvirtinimo. Pareiškėjas turi prieš pradėdamas veiklą šiose aplinkose įtraukti ANSP /
instituciją.

Galutinis specialiojo užtikrinimo ir vientisumo lygio (SAIL) bei OSO priskyrimas

2.5.1 7 žingsnis SAIL nustatymas
(a)

SAIL parametras sujungia antžeminės ir oro rizikos analizes ir skatina reikiamą veiklą. SAIL
rodo pasitikėjimo lygį, kad skrydis naudojant UAS išliks kontroliuojamas.

(b)

Nustačius galutinę GRC ir likutinę ARC, galima gauti SAIL, susietą su siūlomomis „ConOps“.

(c)

Pasitikėjimo, kad skrydis išliks kontroliuojamas, lygį atspindi SAIL. SAIL nėra kiekybinis, o
atitinka:

(d)

(1)

OSO, kurių turi būti laikomasi (žr. 6 lentelę);

(2)

veiklos, kuri galėtų padėti pasiekti šių tikslų, aprašą;

(3)

įrodymus, įrodančius, kad tikslai buvo pasiekti.

SAIL, priskirta tam tikrai „ConOps“, nustatoma pagal 5 lentelę:

Galutinė GRC
≤2
3
4
5
6
7
>7

a
I
II
III
IV
V
VI

SAIL nustatymas
Likutinė ARC
b
c
II
IV
II
IV
III
IV
IV
IV
V
V
VI
VI
C kategorijos skrydis

d
VI
VI
VI
VI
VI
VI

5 lentelė. SAIL nustatymas

2.5.2 8 veiksmas. Veiklos saugos tikslų (OSO) nustatymas
(a)

Paskutinis SORA proceso žingsnis yra naudoti SAIL, siekiant įvertinti gynybą skrydžio metu
OSO forma ir nustatyti susijusį patikimumo lygį. 6 lentelėje pateikta kokybinė šio nustatymo
metodika. Šioje lentelėje O yra neprivalomas, L – rekomenduojamas mažo patikimumo, M –
rekomenduojamas vidutinio patikimumo, o H – rekomenduojamas didelio patikimumo.
Įvairūs OSO yra sugrupuoti pagal grėsmę, kurią jie padeda sumažinti; todėl kai kurie OSO
lentelėje gali kartotis.

(b)

6 lentelėje pateikiamas konsoliduotas įprastų OSO, kurie istoriškai buvo naudojami UAS
skrydžių saugai užtikrinti, sąrašas. Jis atspindi daugelio ekspertų sukauptą patirtį ir yra
tvirtas atspirties taškas norint nustatyti būtinus specialiojo skrydžio saugos tikslus.
Kompetentingos institucijos, kurios išduoda naudojimo leidimą gali nustatyti papildomus
OSO tam tikram SAIL ir susijusį patikimumo lygį.
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OSO numeris
(pagal E
priedą)

SAIL
I

II

III

IV

V

VI

O

L

M

H

H

H

UAS techninė problema
OSO Nr. 01

Įsitikinkite, kad UAS naudotojas yra kompetentingas

OSO Nr. 02

UAS pagaminta kompetentingos ir (arba) patikrintos
įmonės

O

O

L

M

H

H

OSO Nr. 03

UAS prižiūrima kompetentingos ir (arba) patikrintos
įmonės

L

L

M

M

H

H

OSO Nr. 04

UAS sukurta pagal valdžios pripažintus projektavimo
standartus6

O

O

L

L

M

H

OSO Nr. 05

UAS sukurta atsižvelgiant į sistemos saugumą ir
patikimumą

O

O

L

M

H

H

OSO Nr. 06

C3 ryšio našumas tinkamas skrydžiui

O

L

L

M

H

H

OSO Nr. 07

UAS patikrinimas (gaminio patikrinimas), siekiant
užtikrinti suderinamumą su naudojimo koncepcija
(„ConOps“)

L

L

M

M

H

H

OSO Nr. 08

Veiklos procedūros apibrėžtos, patvirtintos ir jų
laikomasi

L

M

H

H

H

H

OSO Nr. 09

Nuotolinė įgula apmokyta, atnaujinta ir geba
kontroliuoti neįprastą situaciją

L

L

M

M

H

H

OSO Nr. 10

Saugus susigrąžinimas po techninės problemos

L

L

M

M

H

H

Išorinių sistemų, palaikančių UAS naudojimą
skrydžiui, gedimas
OSO Nr. 11

Taikomos procedūros, skirtos tvarkyti išorinių sistemų,
palaikančių UAS skrydį, gedimą

L

M

H

H

H

H

OSO Nr. 12

UAS skirtas valdyti išorinių sistemų, palaikančių UAS
skrydį, nusidėvėjimą

L

L

M

M

H

H

OSO Nr. 13

Skrydžius naudojant UAS palaikančios išorinės
paslaugos tinkamos skrydžiui

L

L

M

H

H

H

Žmogaus klaida
OSO Nr. 14

Veiklos procedūros apibrėžtos, patvirtintos ir jų
laikomasi

L

M

H

H

H

H

OSO Nr. 15

Nuotolinė įgula apmokyta, atnaujinta ir geba
kontroliuoti neįprastą situaciją

L

L

M

M

H

H

OSO Nr. 16

Kelių įgulų koordinavimas

L

L

M

M

H

H

OSO Nr. 17

Nuotolinė įgula tinkama vykdyti skrydį

L

L

M

M

H

H

OSO Nr. 18

Automatinė skrydžio parametrų apsauga nuo žmogaus
klaidų

O

O

L

M

H

H

OSO Nr. 19

Saugus susigrąžinimas po žmogaus klaidos

O

O

L

M

M

H

OSO Nr. 20

Buvo atliktas žmogiškųjų faktorių įvertinimas ir
nustatyta, kad žmogaus mašinos sąsaja (HMI) yra
tinkama misijai

O

L

L

M

M

H

Nepageidaujamos skrydžio vykdymo sąlygos
OSO Nr. 21

Veiklos procedūros apibrėžtos, patvirtintos ir jų
laikomasi

L

M

H

H

H

H

OSO Nr. 22

Nuotolinė įgula yra apmokyta nustatyti kritines
aplinkos sąlygas ir jų išvengti

L

L

M

M

M

H

OSO Nr. 23

Aplinkos sąlygos saugiam skrydžiui apibrėžtos,
išmatuojamos ir jų laikomasi

L

L

M

M

H

H

OSO Nr. 24

UAS sukurta ir kvalifikuota nepalankioms aplinkos
sąlygoms

O

O

M

H

H

H

6 lentelė. Rekomenduojami OSO
____________________________________
6 Eksperimentinių skrydžių, kurių metu tiriami nauji techniniai sprendimai, atveju kompetentinga institucija gali pripažinti, kad nesilaikoma
pripažinto standarto.
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2.5.3 9 veiksmas. Gretimos vietos / oro erdvės aspektai
(a)

Šio skyriaus tikslas – pašalinti riziką, kylančią dėl skrydžio kontrolės praradimo, dėl kurio
pažeidžiamos gretimos vietos ir (arba) gretimos oro erdvės. Šios sritys gali skirtis
atsižvelgiant į skirtingas skrydžio fazes.

(b)

Saugos reikalavimai izoliavimui yra šie:
1. Joks tikėtinas13 UAS ar bet kurios išorinės sistemos, palaikančios skrydį, veikimo gedimas 14
neturėtų baigtis skrydžiu už naudojamosios erdvės ribų.
Atitiktis pirmiau nurodytam reikalavimui turi būti pagrįsta projekto ir įrengimo įvertinimu ir į ją turi
būti įtraukta bent:
• projektavimo ir įrengimo ypatybes (nepriklausomybę, atskyrimą ir dubliavimą);
• svarbi konkreti rizika (pvz., kruša, ledas, sniegas, elektromagnetiniai trukdžiai ir kt.), susijusi su
„ConOps“.

(c)

Vykdomiems skrydžiams taikomas sustiprintas izoliavimas, kurį sudaro šie trys saugos
reikalavimai:
(1)

(2)

arba kai gretimose vietose:
(i)

izoliuoti žmonių sambūrius15, nebent UAS jau patvirtinta skrydžiams virš žmonių
sambūrių;

(ii)

yra ARC-d, nebent oro erdvės zonos, virš kurios numatoma skristi
naudojamojoje erdvėje, likutinė ARC jau yra ARC-d;

Arba jei naudojamoji erdvė yra gyvenamoje vietovėje, kurioje:
(i)

M1 mažinimas pritaikytas siekiant sumažinti GRC;

(ii)

skraidinama kontroliuojamoje antžeminėje zonoje.

(a)

UAS kuriama pagal standartus, kuriuos kompetentinga institucija laiko tinkamais, ir (arba)
laikantis tai institucijai priimtinų atitikties užtikrinimo priemonių, kad:
(1)
UA išskridimo iš naudojamosios erdvės tikimybė turi būti mažesnė nei 10 -4/FH;
(2)
joks vienas UAS arba bet kokios išorinės sistemos, palaikančios skrydį, gedimas*
nesukeltų skrydžio už antžeminės rizikos atsargos ribų.
Atitiktis pirmiau nurodytiems reikalavimams turi būti pagrįsta analizės ir (arba) bandymų
duomenimis bei patvirtinamaisiais įrodymais.
(b)
Programinė įranga (SW) ir elektroninė aparatinė įranga (AEH), kurios kūrimo klaida (-os)
gali tiesiogiai (žr. 2 pastabą) sukelti išskridimą už antžeminės rizikos atsargos ribų, turi būti
parengta pagal pramonės standartą arba metodiką, kurią kompetentinga institucija
pripažįsta kaip tinkamą.

Kadangi neįmanoma numatyti visų vietinių situacijų, UAS naudotojas, kompetentinga
institucija ir ANSP turėtų tinkamai įvertinti „gretimos oro erdvės“ ir „gretimos zonos“
apibrėžtis. Pavyzdžiui, mažai UAS, kurios skrydžio zona yra ribota, šios apibrėžtys
neapima judrios oro uosto / sraigtasparnių uosto aplinkos, esančios už 30 kilometrų.
Oro erdvė, besiribojanti su UAS naudojimo erdve, turi būti gretimos oro erdvės
nustatymo pradžios taškas. Išimtiniais atvejais taip pat gali tekti atsižvelgti į oro
erdvę, esančią už tūrių, besiribojančių su UAS naudojimo erdve.
_______________________________
13
Sąvoka „tikėtina“ suprantama kaip kokybinė interpretacija, t. y. „numatoma, kad įvyks bent vieną kartą per visą sistemos / elemento
eksploatavimo laiką“.
14 Sąvoką „gedimas“ reikia suprasti kaip įvykį, kuris paveikia komponento, dalies ar elemento veikimą taip, kad šis nebegali veikti taip, kaip
numatyta. Klaidos gali sukelti gedimus, bet pačios savaime nėra laikomos gedimais. Kai kurie konstrukciniai arba mechaniniai gedimai gali būti
neįtraukti į kriterijų, jei galima įrodyti, kad šios mechaninės dalys buvo suprojektuotos pagal geriausią aviacijos pramonės praktiką.
15 Žr. UAS reglamento 2 straipsnio 3 dalyje pateiktą apibrėžtį.
* Sąvoką „gedimas“ reikia suprasti kaip įvykį, kuris paveikia komponento, dalies ar elemento veikimą taip, kad šis nebegali veikti taip, kaip
numatyta. Klaidos gali sukelti gedimus, bet pačios savaime nėra laikomos gedimais. Kai kurie konstrukciniai arba mechaniniai gedimai gali būti
neįtraukti į kriterijų, jei galima įrodyti, kad šios mechaninės dalys buvo suprojektuotos pagal geriausią aviacijos pramonės praktiką.
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1 pastaba. Šiame skirsnyje siūlomi saugos reikalavimai apima ir vientisumo, ir
užtikrinimo lygius.
2 pastaba. Trečiasis saugos reikalavimas, nurodytas 2.5.3 skirsnio c papunktyje,
nereiškia, kad reikia sistemingai kurti SW ir AEH pagal pramonės standartą arba
metodiką, kurią kompetentinga institucija pripažino kaip tinkamą. Sąvoka „tiesiogiai“
reiškia, kad programinės įrangos arba ore esančios elektroninės aparatinės įrangos
kūrimo klaida priverstų UA išskristi už antžeminės rizikos atsargos ribų be galimybės
kitai sistemai neleisti UA išskristi iš naudojamosios erdvės.
2.6

10 veiksmas. Išsamus saugos portfelis
(a)

SORA procesas pareiškėjui, kompetentingai institucijai ir ANSP suteikia metodiką, apimančią
daugybę rizikos mažinimo ir saugos priemonių, į kurias reikia atsižvelgti siekiant užtikrinti
pakankamą pasitikėjimo, kad skrydis gali būti saugiai įvykdytas, lygį. Jos yra:
(1)

rizikos mažinimo priemonės, naudojamos vidinės GRC modifikacijai;

(2)

strateginės rizikos mažinimo priemonės pradinei ARC;

(3)

taktinės likutinės ARC rizikos mažinimo priemonės;

(4)

gretimos vietos / oro erdvės aspektai;

(5)

OSO.

(b)

Patenkinamas SORA proceso reikalaujamų rizikos mažinimo priemonių ir tikslų pagrindimas
suteikia pakankamą pasitikėjimo lygį, kad siūloma skrydis gali būti saugiai atlikta.

(c)

UAS naudotojas turėtų atsižvelgti į visus papildomus reikalavimus, kurių nenustatė SORA
procesas (pvz., dėl saugumo, aplinkos apsaugos ir kt.), ir nurodyti atitinkamas
suinteresuotąsias šalis (pvz., aplinkos apsaugos agentūras, nacionalinio saugumo institucijas
ir kt.). Veikla, atliekama SORA procese, greičiausiai atitiks šiuos papildomus poreikius, tačiau
gali būti, kad jos ne visada pakanka.

(d)

UAS naudotojas turėtų užtikrinti SORA saugos atvejo ir faktinių eksploatavimo sąlygų (t. y.
skrydžio metu) nuoseklumą.

11 STRAIPSNIO AMC1 A PRIEDAS
CONOPS: SPECIALIŲJŲ SKRYDŽIŲ, VYKDOMŲ NAUDOJANT UAS, SISTEMOS BEI VEIKLOS INFORMACIJOS
RINKIMO IR PATEIKIMO GAIRĖS
A.0 Bendrosios gairės
Šis dokumentas turi būti originalus darbas, atliktas ir pareiškėjo (naudotojo) suprastas. Pareiškėjai
turi prisiimti atsakomybę už savo saugos atvejus, nesvarbu, ar medžiaga kilusi iš šio šablono, ar
kitu būdu.
A.0.1 Dokumentų kontrolė
Pareiškėjai dokumento pradžioje turėtų įtraukti pakeitimų įrašą, kad įrašytų pakeitimus ir
parodytų, kaip dokumentas yra kontroliuojamas.
Keitimo / peržiūros /
leidimo numeris
a, b, c arba 1, 2, 3 ir kt.

Data

Keitimus atliko

Pasirašė

DDMMYYYY

Asmens, atliekančio
pakeitimą / peržiūrą /
suteikiančio išdavimo
numerį, vardas

Asmens, atliekančio
pakeitimą / peržiūrą /
suteikiančio išdavimo
numerį, parašas

Šis skyrius yra labai svarbus norint užtikrinti tinkamą dokumentų kontrolę.
Visiems reikšmingiems „ConOps“ pakeitimams gali prireikti tolesnio įvertinimo ir kompetentingos
institucijos patvirtinimo prieš vykdant tolesnius skrydžius.
A.0.2 Nuorodos
(a) Išvardykite visas nuorodas (dokumentus, URL, vadovus, priedus), minimas „ConOps“:
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Nr.

Pavadinimas

Aprašas

Keitimo / peržiūros / leidimo
numeris

[1]
[2]

A.1 Eksploataciniu požiūriu svarbios informacijos rinkimo ir pateikimo gairės
Toliau esančiame šablone pateikiamos skyrių antraštės, kuriose išsamiai aprašomos temos, į
kurias reikėtų atsižvelgti kuriant „ConOps“, siekiant įrodyti, kad skrydis naudojant UAS gali būti
vykdomas saugiai. Pateikti šablonų maketai nėra įpareigojantys, tačiau išsamios temų sritys turėtų
būti įtrauktos į „ConOps“ dokumentaciją, kaip reikalaujama konkrečiam(-tiems) skrydžiui(-iams),
kad būtų pateikta minimali informacija ir įrodymai, reikalingi SORA atlikti.
A.1.1 Rezervuota
A.1.2 Organizacijos apžvalga
(a) Šiame skyriuje aprašoma, kaip, siekiant palaikyti saugius skrydžius, apibrėžiama
organizacija. Jame turėtų būti:
(1) organizacijos struktūra ir jos valdymas, ir
(2) UAS naudotojo atsakomybės ir pareigos.
A.1.2.1 Sauga
(a) Specialioji kategorija apima skrydžius, kurių metu veiklos rizika yra didesnė, todėl saugos
valdymas yra ypač svarbus. Pareiškėjas turėtų aprašyti, kaip sauga yra integruota į
organizaciją ir, jei taikoma, įdiegtą saugos valdymo sistemą.
(b)

Turėtų būti pateikta bet kokia papildoma su sauga susijusi informacija.

A.1.2.2 Projektavimas ir gamyba
(a) Jei organizacija yra atsakinga už UAS projektavimą ir (arba) gamybą, šiame skirsnyje turėtų
būti aprašytas projektavimas ir (arba) gamybos organizacija.
(b)

Jame turėtų būti pateikta informacija apie naudojamo UAS gamintoją, jei UAS gamina ne
naudotojas, t. y. trečiosios šalies gamintojas.

(c)

Jei reikia, kaip įrodymas turėtų būti pateikta informacija apie trečiosios šalies organizacijos
gamybinę organizaciją.

A.1.2.3. Skrydžiuose dalyvaujančių darbuotojų mokymas
Šiame skirsnyje turėtų būti aprašyta mokymo organizacija arba subjektas, kuris suteikia
kvalifikaciją visiems darbuotojams, dalyvaujantiems skrydyje, atsižvelgiant į „ConOps“.
A.1.2.4 Priežiūra
Šiame skyriuje turėtų būti aprašyta:
(a)

bendroji UAS priežiūros filosofija;

(b)

UAS priežiūros procedūros;

(c)

techninės priežiūros organizacija, jei reikia.

A.1.2.5 Įgula
Šiame skyriuje turėtų būti aprašyta:
(a)

personalo, įskaitant visas pareigas ir susijusius asmenis, atsakomybė ir pareigos atliekant
šias funkcijas:
(1)

nuotolinio piloto (įskaitant skrydžio komandos sudėtį pagal skrydžio pobūdį,
sudėtingumą, UAS tipą ir kt.);

(2)

pagalbinio personalo (pvz., stebėtojų (VO), paleidimo įgulos ir susigrąžinimo įgulos);

(b)

kelių įgulų darbo koordinavimo tvarka, jei skrydžio veikloje tiesiogiai dalyvauja daugiau nei
vienas asmuo;

(c)

skrydžius naudojant įvairių tipų UAS, įskaitant išsamią informaciją apie bet kokių UAS, kurias
valdo nuotolinis pilotas, tipų apribojimus (jei reikia);
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išsami informacija apie naudotojo politiką, susijusią su įgulos sveikatos reikalavimais,
įskaitant visas procedūras, nurodymus ar nuorodas, užtikrinančias, kad skrydžio įgula būtų
tinkamai pasirengusi ir pajėgi vykdyti planuojamus skrydžius.

A.1.2.6 UAS konfigūracijos valdymas
Šiame skyriuje turėtų būti aprašyta, kaip naudotojas valdo UAS konfigūracijos pakeitimus.
A.1.2.7 Kitos pareigos ir kita informacija
Turėtų būti pateiktos kitos organizacijoje apibrėžtos pareigybės arba kita svarbi informacija.
A.1.3 Skrydžiai
A.1.3.1 Skrydžių tipas
(a) Išsamus naudojimo koncepcijos aprašas: pareiškėjas turi aprašyti, kokių tipų skrydžius UAS
naudotojas ketina vykdyti. Išsamiame apraše turėtų būti visa informacija, reikalinga norint
išsamiai suprasti, kaip, kur ir kokiais apribojimais ar sąlygomis skrydžiai turi būti vykdomi.
Turi būti aiškiai nustatyta naudojamoji erdvė, įskaitant antžeminės rizikos ir rizikos ore
atsargas. Šiame skyriuje turėtų būti pateikiamos atitinkamos diagramos ir visa kita
informacija, padedanti vizualizuoti ir suprasti numatomą(-us) skrydį(-džius).
(b)

Pareiškėjas turėtų pateikti konkrečią informaciją apie skrydžių tipą (pvz., VLOS, BVLOS),
gyventojų, virš kurių bus skrendama, tankumą (pvz., toliau nuo žmonių, retai gyvenamos
vietos, žmonių sambūriai) ir naudojamos oro erdvės tipą (pvz., atskirta vieta, visiškai
integruota).

(c)

Pareiškėjas turėtų aprašyti įgulos dalyvavimo lygį ir visas automatizuotas ar autonomines
sistemas kiekviename skrydžio etape.

A.1.3.2 Įprasto skrydžio strategija
(a) Įprasto skrydžio strategijoje turėtų būti visos saugos, pvz., techninės ar procedūrinės,
priemonės, įgulos mokymas ir kitos priemonės, kurios yra įgyvendintos siekiant užtikrinti,
kad UAS galėtų vykdyti skrydį neviršydamas patvirtintų apribojimų ir kad skrydis būtų
kontroliuojamas.
(b)

Šiame skyriuje reikėtų daryti prielaidą, kad visos sistemos veikia normaliai ir kaip numatyta.

(c)

Šio skyriaus tikslas – aiškiai suprasti, kaip skrydis vykdomas laikantis patvirtintų techninių,
aplinkosaugos ir procedūrinių apribojimų.

A.1.3.3 Standartinės veiklos procedūros
Šiame skirsnyje turėtų būti aprašytos standartinės veiklos procedūros (SOP), taikomos visiems
skrydžiams, kuriems prašoma patvirtinimo. Yra priimtina nuoroda į taikomą skrydžių vykdymo
vadovą (OM). Pastaba. Kontrolinius sąrašus ir SVP šablonus gali pateikti vietinė kompetentinga
institucija arba kvalifikuotas subjektas.
A.1.3.3.1 Įprastos veiklos procedūros
Šiame skyriuje turi būti aprašytos įprastos numatomiems skrydžiams taikomos veiklos procedūros.
A.1.3.3.2 Nenumatytų atvejų ir avarinės procedūros
Šiame skyriuje turėtų būti aprašytos nenumatytų atvejų procedūros, taikomos bet kokiam gedimui
ar neįprastam veikimui, taip pat avarinei situacijai.
A.1.3.3.3 Pranešimo apie įvykius procedūros
UAS, kaip ir visi orlaiviai, yra tiriami avarijų ir pranešimų apie įvykius schemos. Privalomas arba
savanoriškas pranešimas turėtų būti atliekamas taikant kompetentingų institucijų nustatytus
pranešimo procesus. Į SVP turi būti įtraukta bent:
a)

ataskaitų teikimo tvarka šiais atvejais:
(1)

žalos turtui;

(2)

susidūrimo su kitu orlaiviu;

(3)

rimto arba mirtino sužalojimo (trečiųjų šalių ir savų darbuotojų);
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dokumentacijos ir duomenų registravimo procedūros: aprašykite, kaip įrašai ir informacija
saugomi ir, jei reikia, pateikiami avarijų tyrimo įstaigai, kompetentingai institucijai ir kitiems
vyriausybės subjektams (pvz., policijai).

A.1.3.4 Veiklos apribojimai
Šiame skirsnyje turėtų būti išsamiai aprašyti konkretūs veiklos apribojimai ir sąlygos, atitinkančios
siūlomą(-us) skrydį(-džius); pavyzdžiui, skrydžio aukščiai, horizontalūs atstumai, oro sąlygos,
taikomos skrydžio charakteristikos, skrydžių laikas (dieną ir (arba) naktį) ir bet kokie apribojimai,
taikomi skrydžiui atitinkamoje(-ose) oro erdvės klasėje(-ėse) ir kt.
A.1.3.5 Avarijos likvidavimo planas (ERP)
Pareiškėjas turėtų:
(a)

nustatyti likvidavimo planą, kuris bus naudojamas praradus skrydžio kontrolę;

(b)

aprašyti procedūras, skirtas apriboti didėjantį avarijos poveikį;

(c)

aprašyti naudojimo procedūras praradus izoliaciją.

A.1.4 Nuotolinis įgulos mokymas
A.1.4.1 Bendra informacija
Šiame skyriuje aprašomi procesai ir procedūros, kurias UAS naudotojas taiko siekdamas plėtoti ir
palaikyti reikiamą nuotolinės įgulos (t. y. bet kurio UAS skrydžio vietoje esančio dalyvio)
kompetenciją.
A.1.4.2 Pradinis mokymas ir kvalifikacija
Šiame skyriuje aprašomi procesai ir procedūros, kurias taiko UAS naudotojas, siekdamas užtikrinti,
kad nuotolinė įgula būtų kompetentinga, ir kaip vykdomas nuotolinės įgulos kvalifikacijos kėlimas.
A.1.4.3 Aktualumo priežiūros tvarka
Šiame skyriuje aprašomi procesai ir procedūros, kurias taiko UAS naudotojas, siekdamas užtikrinti,
kad nuotolinė įgula įgytų ir išlaikytų reikiamo aktualumo žinias įvairių tipų pareigoms atlikti.
A.1.4.4 Skrydžio imitavimo treniruokliai (FSTD)
Šiame skyriuje:
(a)

aprašomas FSTD naudojimas nuotolinių pilotų praktiniams įgūdžiams įgyti ir palaikyti (jei
taikoma);

(b)

aprašomos su tokiu mokymu susijusios sąlygos ir apribojimai (jei taikoma).

A.1.4.5 Mokymo programa
Šiame skyriuje pateikiama nuoroda į taikomą(-as) nuotolinio įgulos mokymo programą(-as).
A2 Techninės svarbios informacijos rinkimo ir pateikimo gairės
Šios dalies tikslas – surinkti visą reikiamą techninę informaciją apie UAS ir ją palaikančias sistemas.
Šios informacijos turi pakakti, kad būtų galima atsižvelgti į būtinus SORA rizikos mažinimo
priemonių ir OSO patikimumo lygius.
Toliau pateiktame sąraše yra siūlomos gairės dėl elementų, kurie gali būti svarbūs šiam vertinimui;
elementai gali skirtis, priklausomai nuo konkrečios UAS, naudojamos šioje „ConOps“.
A.2.1 Rezervuota
A.2.2 UAS aprašas
A.2.2.1 Bepiločių orlaivių (UA) segmentas
A.2.2.1.1 Sklandmuo
Šiame skyriuje turėtų būti:
(a)

Išsamus UA fizinių charakteristikų (masės, masės centro, matmenų ir kt.) aprašas, įskaitant
nuotraukas, diagramas ir schemas (jei reikia), skirtas palaikyti UA aprašą.
(1)

Matmenys: UA su fiksuotais sparnais, sparnų plotis, fiuzeliažo ilgis, korpuso skersmuo
ir kt.; sukasparnio orlaivio ilgis, plotis ir aukštis, oro sraigto skersmuo ir kt.;

(2)

Masė: visos atitinkamos masės, pvz., tuščia masė, MTOM ir kt.;
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(3)

Svorio centras: svorio centras ir ribos, jei reikia.

(b)

Medžiagos: pagrindinės UA naudojamos medžiagos ir vieta, kur jos naudojamos, ypač
pabrėžiant visas naujas medžiagas (nauji metalų lydiniai arba kompozitai) arba medžiagų
derinius (kompozitai, „pritaikyti“ pagal dizainą).

(c)

Apkrovos ribos: sklandmens konstrukcijos atsparumas numatomoms skrydžio apkrovos
riboms.

(d)

Posistemiai: bet kokie posistemiai, pvz., hidraulinė sistema, aplinkos kontrolės sistema,
parašiutas, stabdžiai ir kt.

A.2.2.1.2 UA eksploatacinės charakteristikos
Šiame skyriuje turėtų būti:
(a)

UA eksploatacinės savybės siūlomų skrydžio parametrų ribose, ypač toliau nurodytų.
(1)

(2)

(b)

Eksploatacinės savybės:
(i)

didžiausias aukštis;

(ii)

didžiausia ištvermė;

(iii)

didžiausia skrydžio zona;

(iv)

didžiausia aukštėjimo sparta;

(v)

didžiausia žemėjimo sparta;

(vi)

didžiausias posvyrio kampas;

(vii)

posūkio greičio ribos.

Oro greitis:
(i)

lėčiausias pasiekiamas greitis;

(ii)

smukos greitis (jei taikoma);

(iii)

nominalus kreiserinis greitis;

(iv)

didžiausias kreiserinis greitis;

(v)

draudžiamas viršyti oro greitis.

Bet kokie eksploatacinių savybių apribojimai dėl aplinkos ir meteorologinių sąlygų, ypač
susiję su šiais dalykais:
(1)

vėjo greičio apribojimai (priešpriešinis vėjas, šoninis vėjas, gūsiai);

(2)

turbulencijos apribojimai;

(3)

atsparumas arba jautrumas lietui, krušai, sniegui, pelenams;

(4)

minimalios matomumo sąlygos, jei taikomos;

(5)

lauko oro temperatūros (OAT) ribos;

(6)

apledėjimas skrydžio metu:
(i)

ar siūloma naudojimo aplinka apima skrydžius apledėjimo sąlygomis;

(ii)

ar sistema turi apledėjimo aptikimo galimybę ir, jei taip, kokias indikacijas (jei
apskritai kokias nors) sistema teikia nuotoliniam pilotui ir (arba) kaip sistema
reaguoja;

(iii)

bet kokia UA apsaugos nuo apledėjimo galimybė, įskaitant visus bandymo
duomenis, rodančius apsaugos nuo apledėjimo sistemos veikimą.

A.2.2.1.3 Varomoji sistema
Šiame skyriuje turėtų būti:
(a)

Principas
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Varomosios sistemos aprašas ir jos gebėjimas užtikrinti patikimą ir pakankamą galią kilti, pakilti ir
išlaikyti skrydį numatytame misijos aukštyje.
(b)

Kuru varomos varomosios sistemos
(1)

Naudojamo variklio tipas (gamintojo organizacija ir modelis);

(2)

kiek variklių sumontuota;

(3)

naudojamo kuro rūšis ir talpa;

(4)

Kaip stebimas variklio veikimas;

(5)

Būsenos indikatoriai, įspėjimai (pvz., įspėjimai, perspėjimai ir patarimai), pranešimai,
pateikiami nuotoliniam pilotui;

(6)

Svarbiausių su varikliu susijusių gedimo režimų / būklių ir jų įtakos sistemos veikimui
aprašas;

(7)

Kaip UA reaguoja, ir apsaugos priemonės, kurios sumažina variklio galios praradimo
riziką kiekvienu iš šių atvejų:
(i)

kuro trūkumas;

(ii)

kuro užterštumas;

(iii)

nepavykusi signalo įvestis iš nuotolinės pilotavimo stoties (RPS);

(iv)

variklio valdiklio gedimas;

(8)

Variklio pakartotinio paleidimo skrydžio metu galimybės, jei reikia, ir, jei taip, šios
galimybės rankinių ir (arba) automatinių funkcijų aprašas;

(9)

Degalų sistema ir tai, kaip ji leidžia tinkamai valdyti degalų tiekimą į variklį, taip pat
oro įgulos nariai gali nustatyti likusius degalų kiekius. Tai apima sistemos lygio
diagramą, rodančią sistemos vietą UA ir kuro srauto kelią;

(10) Kaip kuro sistema suprojektuota saugos požiūriu (gaisro aptikimas ir gesinimas,
rizikos mažinimas smūgio atveju, nuotėkio prevencija ir kt.).
(c)

Elektra varomos varymo sistemos
(1)

Aukšto lygio elektros paskirstymo architektūros aprašas, įskaitant tokius elementus
kaip reguliatoriai, jungikliai, magistralės ir keitikliai, jei reikia;

(2)

Naudojamo variklio tipas;

(3)

Sumontuotų variklių skaičius;

(4)

didžiausia nuolatinė variklio galia vatais;

(5)

didžiausia variklio galia vatais;

(6)

variklio srovės diapazonas amperais;

(7)

ar varomoji sistema turi atskirą elektros šaltinį, o jei ne, kaip valdoma galia, palyginti
su kitomis UA sistemomis;

(8)

elektros sistemos aprašas ir kaip ji paskirsto reikiamą galią, kad atitiktų priimančių
sistemų reikalavimus. Tai turėtų apimti sistemos lygio diagramą, rodančią elektros
energijos paskirstymą visoje UA;

(9)

Kaip UA generuojama galia (pavyzdžiui, generatoriai, generatoriai, akumuliatoriai).

(10) Jei naudojamas riboto veikimo energijos šaltinis, pvz., akumuliatoriai, energijos
šaltinio naudingasis tarnavimo laikas įprastomis ir avarinėmis sąlygomis ir kaip jis
buvo nustatytas;
(11) Kaip informacija apie akumuliatoriaus būseną ir likusią akumuliatoriaus talpą
teikiama nuotoliniam pilotui arba stebėjimo sistemai;
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(12) Jei yra, atsarginio maitinimo šaltinio (-ių), naudojamo nutrūkus pirminiam energijos
šaltiniui, aprašas. Tai turėtų apimti:
(i)

sistemos, kurios maitinamos atsarginio maitinimo režimo metu;

(ii)

bet kokio automatinio arba rankinio apkrovos nuleidimo aprašas;

(iii)

kiek veikimo laiko suteikia atsarginis energijos šaltinis, įskaitant prielaidas,
naudojamas šiam nustatymui atlikti;

(13) kaip stebimas varomosios sistemos veikimas;
(14) Būsenos indikatoriai, įspėjimai (pvz., įspėjimai, perspėjimai ir patarimai), pranešimai,
pateikiami nuotoliniam pilotui;
(15) Svarbiausių su varomąja jėga susijusių gedimo režimų/būklių ir jų įtakos sistemos
darbui aprašas;
(16) Kaip UA reaguoja ir taikomos apsaugos priemonės, kurios sumažina varomosios
sistemos praradimo riziką kiekvienu iš šių atvejų:
(i)

Žemas akumuliatoriaus įkrovimas;

(ii)

Nepavyko įvesti signalą iš RPS;

(iii)

variklio valdiklio gedimas;

(17) Jei variklis turi galimybę atstatyti iš naujo skrydžio metu, šios funkcijos rankinių ir
(arba) automatinių funkcijų aprašas.
(d)

Kitos varomosios sistemos

Šių sistemų aprašas, atitinkantis aukščiau pateiktus kuro ir elektros varomosios jėgos skirsnius.
A.2.2.1.4 Skrydžio valdymo paviršiai ir vykdytojai
Šiame skyriuje turėtų būti:
(a)

Skrydžio valdymo paviršių ir servo / pavarų konstrukcijos ir veikimo aprašas, įskaitant
schemą, kurioje parodyta valdymo paviršių ir servo / pavarų padėtis;

(b)

bet kokių galimų gedimų režimų ir atitinkamų rizikos mažinimo priemonių aprašas;

(c)

Kaip sistema reaguoja į servo / pavaros gedimą;

(d)

Kaip nuotolinio piloto arba budėjimo sistema įspėja apie servo / pavaros gedimą.

A.2.2.1.5 Jutikliai
Šiame skyriuje turėtų būti aprašyta ne krovinio jutiklių įranga UA ir jos vaidmuo.
A.2.2.1.6 Kroviniai
Šiame skyriuje turėtų būti aprašyta UA krovinių įranga, įskaitant visas naudingosios apkrovos
konfigūracijas, kurios labai keičia svorį ir pusiausvyrą, elektros apkrovas arba skrydžio dinamiką.
A.2.3 UAS valdymo segmentas
Šiame skyriuje turėtų būti:
A.2.3.1 Bendroji dalis
Bendra aviacijos elektronikos architektūros sistemos architektūros schema, įskaitant visų oro
duomenų jutiklių, antenų, radijo imtuvų ir navigacijos įrangos vietą. Bet kokių perteklinių sistemų
aprašas, jei yra.
A.2.3.2 Navigacija
(a) Kaip UAS nustato savo vietą;
(b)

kaip UAS nukeliauja į numatytą paskirties vietą;

(c)

Kaip nuotolinis pilotas reaguoja į nurodymus iš:
(1)

skrydžio vadovų;

(2)

UA stebėtojų arba VO (jei taikoma);
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(3)

kitų įgulos narių (jei taikoma);

(d)

Aukščiamačio navigacijos sistemos tikrinimo procedūros (padėtis, aukštis virš jūros lygio);

(e)

Kaip sistema identifikuoja ir reaguoja į pradinių navigacijos priemonių praradimą;

(f)

Bet kokių atsarginių navigacijos priemonių aprašas;

(g)

Kaip sistema reaguoja į antrinių navigacijos priemonių, jei yra, praradimą.

A.2.3.3 Autopilotas
(a) Kaip buvo sukurta autopiloto sistema ir pramonės ar reguliavimo standartai, kurie buvo
naudojami kūrimo procese.
(b)

Jei autopilotas yra komercinis, paruoštas (COTS) produktas, tipas / dizainas ir gamybos
organizacija su kriterijais, kurie buvo naudojami renkantis COTS autopilotą.

(c)

Procedūros, naudojamos autopilotui įdiegti ir kaip tikrinamas jo teisingas įrengimas, su
nuorodomis į visus gamintojo organizacijos pateiktus ir (arba) UAS naudotojo organizacijos
parengtus dokumentus ar procedūras.

(d)

Jei autopilotas naudoja įvesties ribinius parametrus, kad orlaivis neviršytų nustatytų ribų
(struktūros, veikimo, skrydžio parametrų ir kt.), tų ribų sąrašas ir aprašas, kaip šios ribos
buvo nustatytos ir patvirtintos.

(e)

Atlikto testavimo ir patvirtinimo tipas (programinės įrangos ciklo (SITL) ir aparatinės įrangos
ciklo (HITL) modeliavimas).

A.2.3.4 Skrydžio valdymo sistema
(a)

Kaip valdymo paviršiai (jei yra) reaguoja į komandas iš skrydžio valdymo kompiuterio arba
autopiloto.

(b)

Skrydžio režimų aprašas (t. y. rankinis, dirbtinio stabilumo, automatinis, autonominis).

(c)

Skrydžio valdymo kompiuteris/autopilotas:
(1)

Jei yra kokių nors pagalbinių valdiklių, kaip skrydžio valdymo kompiuteris sąveikauja
su pagalbiniais valdikliais ir kaip jie apsaugoti nuo netyčinio įjungimo.

(2)

Skrydžio valdymo kompiuterio sąsajų, reikalingų skrydžio būsenai nustatyti ir
atitinkamoms komandoms duoti, aprašas.

(3)

Operacinė sistema, kuria pagrįsti skrydžio valdikliai.

A.2.3.5 Nuotolinė pilotavimo stotis (RPS)
(a) RPS konfigūracijos aprašas arba schema, įskaitant valdymo pulto ekranų vaizdus.
(b)

Kaip tiksliai nuotolinis pilotas gali nustatyti UA aukštį ir padėtį.

(c)

Kritinių parametrų perdavimo kitiems oro erdvės naudotojams / oro eismo kontrolei (ATC)
tikslumas.

(d)

Svarbiausios komandos, kurios apsaugotos nuo netyčinio įjungimo ir kaip tai pasiekiama
(pavyzdžiui, ar yra dviejų etapų procesas, skirtas komandai „išjungti variklį“). Netyčinės
įvesties rūšys, kurias nuotolinis pilotas gali įvesti ir sukelti nepageidaujamų pasekmių
(pavyzdžiui, skrydžio metu netyčia pataikydamas į variklio išjungimo valdiklį).

(e)

Visos kitos programos, kurios vienu metu veikia antžeminio valdymo kompiuteryje, ir, jei
tokių yra, atsargumo priemonės, kurios naudojamos siekiant užtikrinti, kad skrydžiui
svarbus apdorojimas nebūtų neigiamai paveiktas.

(f)

Nuostatos, taikomos dėl RPS ekrano arba sąsajos užrakinimo.

(g)

Įspėjamieji signalai (pvz., įspėjimai, perspėjimai ir patarimai), kuriuos sistema pateikia
nuotoliniam pilotui (pvz., mažas degalų arba akumuliatoriaus lygis, kritinių sistemų gedimas
arba nekontroliuojamas veikimas).

(h)

Priemonių, skirtų RPS galiai tiekti, aprašas ir atleidimai, jei tokių yra.
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A.2.3.6 Aptikimo ir išvengimo (DAA) sistemos
(a) Orlaivių konfliktų vengimas

(b)

(1)

Sistemos / įrangos, įdiegtos siekiant išvengti konfliktų bendradarbiaujant, aprašas
(pvz., SSR, TCAS, ADS-B, FLARM ir kt.).

(2)

Jei įranga yra tinkama, išsami informacija apie atitinkamą standartą.

(3)

Jei įranga nėra kvalifikuota, kriterijai, kuriais remiantis buvo pasirinkta sistema.

Konfliktų vengimas ne bendradarbiaujant:

Įdiegtos įrangos aprašas (pvz., regėjimo, PSR duomenų, LIDAR ir kt.).
(c)

Kliūčių konflikto vengimas

Sistemos / įrangos, kuri sumontuota siekiant išvengti susidūrimo su kliūtimis, aprašas.
(d)

Nepalankių oro sąlygų vengimas

Sistemos / įrangos, kuri įdiegta, kad būtų išvengta nepalankių oro sąlygų, aprašas.
(e)

Standartas
(1)

Jei įranga yra tinkama, išsamus sąrašas pagal atitinkamą standartą.

(2)

Jei įranga nėra kvalifikuota, kriterijai, kuriais remiantis buvo pasirinkta sistema.

(f)

Bet kokios sąsajos tarp konfliktų išvengimo sistemos ir skrydžio valdymo kompiuterio
aprašas.

(g)

Principų, kuriais vadovaujamasi įdiegta DAA sistema, aprašas

(h)

Nuotolinio piloto ar bet kurio kito nuotolinės įgulos nario vaidmens DAA sistemoje aprašas.

(i)

Žinomų DAA sistemos apribojimų aprašas.

A.2.4 Izoliavimo sistema
(a) Sistemos / įrangos, naudojamos izoliavimo funkcijoms atlikti, principų aprašas:

(b)

(1)

specialiosios(-iųjų) srities(-čių) ar tūrio(-ių) vengimas;

(2)

izoliavimas tam tikroje vietoje ar tūryje.

Sistemos informacija ir, jei taikoma, patvirtinamieji įrodymai, įrodantys izoliavimo sistemos
patikimumą.

A.2.5 Pagalbinės antžeminės įrangos (GSE) segmentas
(a) Visos pagalbinės antžeminės įrangos, tokios kaip paleidimo ar susigrąžinimo sistemos,
generatoriai ir maitinimo šaltiniai, aprašas.
(b)

Turimos standartinės įrangos ir atsarginės arba avarinės įrangos aprašas.

(c)

Aprašas, kaip UAS gabenama žeme.

A.2.6 Vadovavimo ir valdymo (C2) sąsajos segmentas
(a) Standartas(-ai), kurį(-iuos) atitinka sistema.
(b)

Išsami diagrama, kurioje parodyta C2 sąsajos sistemos architektūra, įskaitant informacijos
arba duomenų srautus ir posistemio našumą bei duomenų perdavimo spartos ir delsos
vertes, jei šios žinomos.

(c)

Valdymo sąsajos(-ų), jungiančios(-ių) UA su RPS ir kitomis antžeminėmis sistemomis arba
infrastruktūromis (jei taikoma) aprašas, konkrečiai nurodant:
(1)

spektrą, kuris bus naudojamas valdymo sąsajai, ir kaip buvo suderintas šio spektro
naudojimas. Jei spektro patvirtinti nereikia, tai taisyklė, kuri buvo naudojama dažniui
patvirtinti;

(2)

naudojamo signalo apdorojimo ir (arba) sąsajos saugumo (t. y. šifravimo) tipas;
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duomenų sąsajos marža, atsižvelgiant į bendrą sąsajos pralaidumą didžiausiu
numatomu atstumu nuo RPS, ir kaip ši marža buvo nustatyta;

(4)

jei nuotolinis pilotas gauna radijo signalo stiprumo ir (arba) būklės indikatorius ar
panašius rodinius, kaip buvo nustatytos signalo stiprumo ir būklės reikšmės ir ribos,
už kurių signalo pablogėjimas tampa kritinis;

(5)

jei sistemoje naudojamos perteklinės ir (arba) nepriklausomos valdymo sąsajos, ar
skiriasi konstrukcija ir kokie galimi bendri gedimo režimai;

(6)

palydovinių ryšių atveju – delsos, susijusios su palydovinio ryšio naudojimu orlaiviams
valdyti ir oro eismo valdymo ryšiams, įvertis;

(7)

Dizaino charakteristikos, kurios neleidžia prarasti duomenų sąsajos dėl šių priežasčių
arba sumažina praradimo pasekmes:
(i)

RD ar kiti trukdžiai;

(ii)

skrydis už ryšio zonos ribų;

(iii)

antenos maskavimas (posūkių metu ir (arba) esant dideliems kampams);

(iv)

RPS funkcionalumo praradimas;

(v)

UA funkcionalumo praradimas;

(vi)

atmosferos veiksnių, įskaitant kritulius, sukeltas slopinimas.

A.2.7 C2 sąsajos pablogėjimas
Sistemos funkcijų aprašas C2 valdymo ir kontrolės sąsajos pablogėjimo atveju:
(a)

Ar yra C2 valdymo ir kontrolės sąsajos pablogėjimo būsena ir kokia jos forma (pvz.,
pablogėjusi, kritinė, automatiniai pranešimai).

(b)

Kaip nuotolinio nuotoliniam pilotui pranešama apie C2 valdymo ir kontrolės sąsajos
pablogėjimo būseną (pvz., vaizdu, jutimu ar garsu).
Susijusių nenumatytų atvejų procedūrų aprašas.

(c)

Kita.

A.2.8 C2 valdymo ir kontrolės sąsajos praradimas
(a) Sąlygos, dėl kurių gali nutrūkti C2 valdymo ir kontrolės sąsaja.
(b)

Priemonės nutrūkus C2 valdymo ir kontrolės sąsajai.

(c)

Aiškių ir skirtingų garsinių ir vaizdinių įspėjimų nuotoliniam pilotui aprašas įvairiais prarasto
ryšio atvejais.

(d)

UAS naudojimo vadove pateiktas nustatytos prarasto ryšio strategijos aprašas, atsižvelgiant
į avarinio susigrąžinimo galimybę.

(e)

Aprašymas, kaip šiuo atveju naudojama geografinio suvokimo arba geografinių tvorų
sistema, jei tokia yra.

(f)

Prarastos nuorodos strategija ir, jei įtraukta, pakartotinio įsigijimo procesas, siekiant
pabandyti atkurti ryšį per pakankamai trumpą laiką.

A.2.9. Saugumo funkcijos
(a) Vieno gedimo režimų ir jų susigrąžinimo režimo(-ų), jei yra, aprašas.
(b)

Avarinio susigrąžinimo pajėgumo, siekiant išvengti rizikos trečiosioms šalims, aprašas.
Paprastai tai susideda iš:
(1)

skrydžio užbaigimo sistema (FTS), procedūra arba funkcija, kuria siekiama nedelsiant
nutraukti skrydį;

(2)

automatinė susigrąžinimo sistema (ARS), įgyvendinama per vadovavimą UAS įgulai
arba per UAS esančias sistemas. Tai gali būti automatinė iš anksto užprogramuota
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veiksmų seka, skirta pasiekti iš anksto nustatytą ir negyvenamą priverstinio tūpimo
zoną;
(3)
(c)

bet koks aukščiau paminėtų būdų derinys arba kiti metodai.

Pareiškėjas turėtų pateikti ir funkcinę, ir fizinę pasaulinės UA sistemos diagramą, kurioje
būtų aiškiai pavaizduotos jos sudedamosios dalys, ir, kai taikoma, nurodyti ypatingus jos
ypatumus (pvz., nepriklausomus maitinimo šaltinius, perteklius ir kt.)

11 STRAIPSNIO AMC1 B PRIEDAS
RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VIENTISUMO IR UŽTIKRINIMO LYGIAI, NAUDOJAMI SIEKIANT
SUMAŽINTI VIDINĘ ANTŽEMINĖS RIZIKOS KLASĘ (GRC)
B.1 Kaip naudotis B priedu
Šioje B-1 lentelėje pateikiami pagrindiniai principai, į kuriuos reikia atsižvelgti naudojant SORA B priedą.
Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Principo aprašas
B priede pateikiami pareiškėjo siūlomų rizikos mažinimo
priemonių vientisumo (t. y. saugumo padidėjimo) ir
užtikrinimo (t. y. įrodinėjimo metodo) vertinimo
kriterijai. Siūlomomis rizikos mažinimo priemonėmis
siekiama sumažinti vidinės antžeminės rizikos klasę
(GRC), susijusią su konkrečiu skrydžiu.
B priedas neapima kompetentingos institucijos
vientisumo
lygio.
Vientisumo
yra
pagrįstas
kompetentingos institucijos įvertinimu dėl pareiškėjo
gebėjimo vykdyti nurodytą skrydį.
Siūlomas rizikos mažinimo būdas gali (nebūtinai) turėti
teigiamą poveikį mažinant antžeminę riziką, susijusią su
tam tikru skrydžiu.
Tais atvejais, kai galimos rizikos mažinimo priemonės,
tačiau jos nesumažina rizikos vietoje, vientisumo lygis
turėtų būti „Nėra“.
Norint pasiekti tam tikrą vientisumo / užtikrinimo lygį,
kai tam vientisumo / užtikrinimo lygiui yra daugiau nei
vienas kriterijus, turi būti laikomasi visų taikomų
kriterijų.
B priede tyčia vartojami nenusakomi terminai (pvz.,
tinkami, pagrįstai įgyvendinami), kad pareiškėjui ir
kompetentingoms
institucijoms
būtų
suteikta
lankstumo. Tai nevaržo pareiškėjo galimybės siūlyti
rizikos mažinimo priemones, o kompetentingos
institucijos – kiekvienu konkrečiu atveju vertinti, ko
reikia.
Visas šis priedas taip pat taikomas vieno asmens
organizacijoms.

Papildoma informacija
Už rizikos mažinimo priemonių nustatymą
atsako pareiškėjas.

B.1 lentelė. Pagrindiniai principai
B.2 M1. Strateginis antžeminės rizikos mažinimas
M1 rizikos mažinimo priemonės yra „strateginės rizikos mažinimo priemonės“, skirtos sumažinti žmonių,
kuriems gresia pavojus, skaičių. Norint įvertinti M1 rizikos mažinimo vientisumo lygius, reikia atsižvelgti
į:
a) antžeminės rizikos atsargos apibrėžtį ir atsirandantį žemės pėdsaką;
b) žmonių, kuriems gresia pavojus, įvertinimą.
Išskyrus konkretų „pririšimo“ atvejį, nurodytą 2 dalyje, bendrieji kriterijai, skirti įvertinti M1 tipo
antžeminės rizikos mažinimo priemonių vientisumo lygį (B.2 lentelė) ir užtikrinimo lygį (B.3 lentelė)
pateikiamos 1 dalyje.
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(1) Bendrieji kriterijai

1 kriterijus
(antžeminės
rizikos atsargos
apibrėžtis)

M1 –
strateginiai
antžeminės
rizikos
mažinimai

Mažas
Antžeminės rizikos
atsarga, taikant bent
1:1 taisyklę1, o
sukasparniams UA –
nustatyta taikant
kompetentingai
institucijai priimtiną
balistinės metodikos
metodą.

1

Komentarai

2 kriterijus
(žmonių,
kuriems kyla
pavojus,
įvertinimas)

Jei UA planuojama
skraidinti 150 m
aukštyje, antžeminės
rizikos atsarga turi būti
bent 150 m.
Pareiškėjas skrydžių
vykdymo vietą įvertina
atlikdamas
patikrinimus vietoje
arba atitinkamus
įvertinimus, skirtus
pagrįsti žmonių,
kuriems kyla rizika,
tankumo mažinimą
(pvz., gyvenamasis
rajonas dienos metu,
kai dalies žmonių gali
nebūti, arba
pramoninė zona naktį
dėl tos pačios
priežasties).

Vientisumo lygis
Vidutinis
Didelis
Į antžeminės rizikos atsargą įeina:
Toks pat
(a) neįtikėtini2 pavieniai sutrikimai arba gedimai
kaip
(įskaitant didelės energijos dalių, pvz., rotorių
vidutinis3
ir sraigtų, išsikišimą), dėl kurių skrydis būtų už
naudojamosios erdvės ribų;
(b) meteorologinės sąlygos (pvz., vėjas);
(c) UAS delsos (pvz., delsos, kurios turi įtakos
savalaikiam UA manevringumui);
(d) UA elgsena aktyvuojant techninę izoliavimo
priemonę;
(e) UA našumas.
2
Atliekant šį vertinimą, sąvoka „netikėtinas“ turėtų būti
aiškinama kokybiniu būdu kaip „netikėtina, kad atsiras
kiekvienoje UAS per visą jos eksploatavimo laiką, bet gali
atsirasti kelis kartus, atsižvelgiant į bendrą kelių šio tipo UAS
eksploatavimo laiką“.
3
Skirtumas tarp šio kriterijaus vidutinio ir aukšto patikimumo
pasiekiamas užtikrinimo lygiu (3 lentelė).
Pareiškėjas veiklos sritį įvertina naudodamas
Toks pat
autoritetingus tankumo duomenis (pvz., „Ukaip
space“ duomenų paslaugų teikėjo duomenis),
vidutinis.
susijusius su siūloma teritorija ir veiklos laiku, kad
pagrįstų mažesnį rizikos žmonių tankumą. Jei
pareiškėjas reikalauja sumažinti sumažinimą dėl
apsaugotos naudojimo aplinkos, pareiškėjas:
(a) naudoja mažesnį nei 25 kg UA ir neviršija 174
mazgų4;
(b) parodo, kad nors skrydis vykdomas
gyvenamoje aplinkoje, pagrįsta manyti, kad
dauguma pašalinių asmenų bus pastate5.

4

Komentarai

pagal MITER pranešimą, pateiktą per UAS
techninės analizės ir taikomųjų programų centro
(TAAC) konferenciją 2016 metais, pavadinimu
„UAS EXCOM Science and Research Panel (SARP)
2016 TAAC Update“ – PR 16-3979
5
Atsižvelgiant į vietos sąlygas, šio rizikos
mažinimo svarstymas gali skirtis.

Netaikoma

Netaikoma

B.2 lentelė. Nepririštų M1 rizikos mažinimo priemonių antžeminės rizikos vientisumo lygio vertinimo
kriterijai

M1
strateginiai
antžeminės
rizikos
mažinimai

–

1 kriterijus
(Antžeminės
rizikos atsargos
apibrėžtis)

Komentarai
2 kriterijus
(žmonių,

Mažas
Pareiškėjas
pareiškia, kad yra
pasiektas
reikalaujamas
vientisumo lygis1.
1
Gali būti
patvirtinančių
įrodymų arba jų
nebūti.
Pareiškėjas
pareiškia, kad

Užtikrinimo lygis
Vidutinis
Pareiškėjas turi patvirtinančių įrodymų, kad
pasiektas reikiamas vientisumo lygis.
Paprastai tai atliekama testuojant, vykdant
analizę, imituojant2, tikrinant, peržiūrint
projektą arba įgaunant veiklos patirties.

Didelis
Teigiamas vientisumo
lygis yra patvirtintas
kompetentingos
trečiosios šalies.

2

Kai naudojamas modeliavimas, reikia
pagrįsti modeliavime naudojamą tikslinę
aplinką.

Netaikoma

Rizikos mažinimo teiginiui naudojami
tankumo duomenys yra vidutinio tankio

Toks pat kaip
vidutinis; tačiau
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kuriems kyla
pavojus,
įvertinimas)

buvo pasiektas
reikalaujamas
vientisumo lygis3.

žemėlapis pagal skrydžiai datą/laiką iš
statinio šaltinio (pvz., naktinių skrydžių
surašymo duomenys).
Be to, vykdant lokalizuotus skrydžius (pvz.,
pristatymus miesto viduje arba
infrastruktūros patikrinimus), pareiškėjas
pateikia siūlomą maršrutą / skrydžių
vykdymo vietą atitinkamai institucijai (pvz.,
miesto policijai, civilinės saugos tarnybai,
infrastruktūros savininkui ir kt.), kad
patvirtintų mažesnį žmonių, kuriems kyla
rizika, skaičių.

tankio duomenys,
naudojami
pareiškiant apie
rizikos mažinimą, yra
beveik realaus laiko
tankio žemėlapis iš
dinaminio šaltinio
(pvz., korinio
vartotojo duomenų)
ir taikomas skrydžiai
datai ir laikui.

Netaikoma

Netaikoma

3

Komentarai

Gali būti
patvirtinančių
įrodymų arba jų
nebūti.

B.3 lentelė. Nepririštų M1 rizikos mažinimo priemonių antžeminės rizikos užtikrinimo lygio vertinimo
kriterijai
(2) Specialieji kriterijai, kai naudojamas lynas, siekiant sumažinti žmonių, kuriems kyla rizika, skaičių
Jei pareiškėjas nori prisiimti atsakomybę už pririšimą, kad pateisintų žmonių, kuriems kyla rizika,
skaičiaus sumažinimą:
(a)

lynas turi būti laikomas UAS dalimi ir vertinamas pagal toliau nurodytus kriterijus;

(b)

galimi pavojai, kuriuos kelia pats lynas, turi būti sprendžiami per E priede nustatytus OSO.

Pririštos rizikos mažinimo priemonės vientisumo lygio kriterijai pateikti B.4 lentelėje. Pririštos rizikos
mažinimo priemonės užtikrinimo lygis pateiktas B.5 lentelėje.
Mažas
Neatitinka
„vidutinio“ lygio
kriterijų
1 kriterijus
(Techninis
projektas)

M1 –
pririšamasis
skrydis
Komentarai

Netaikoma

2 kriterijus
(Procedūros)

Neatitinka
„vidutinio“ lygio
kriterijų

Komentarai

Netaikoma

Vientisumo lygis
Vidutinis
Didelis
(a) Linijos ilgis yra pakankamas, kad UA būtų įtrauktas į
Toks pat
naudojamąją erdvę ir sumažintų žmonių, kuriems
kaip
kyla pavojus, skaičių.
vidutinis2
(b) Linijos stiprumas yra suderinamas su didžiausiomis
apkrovomis1, kurių tikimasi skrydžiai metu.
(c) Tvirtinimo taškų stiprumas yra suderinamas su
didžiausiomis apkrovomis1, kurių tikimasi skrydžiai
metu.
(d) Besisukantys oro sraigtai negali nupjauti lyno.
1
Galutinės apkrovos identifikuojamos kaip didžiausios, kurių tikimasi
vykdant skrydį, įskaitant visus galimus vardinius ir gedimo scenarijus,
padaugintus iš 1,5 saugos koeficiento.
2
Skirtumas tarp šio kriterijaus vidutinio ir aukšto patikimumo
pasiekiamas užtikrinimo lygiu (B.5 lentelė).
Pareiškėjas yra parengęs procedūras, skirtas įdiegti ir
Toks pat
periodiškai tikrinti lyno būklę.
kaip
vidutinis3
3
Skirtumas tarp šio kriterijaus vidutinio ir aukšto patikimumo
pasiekiamas užtikrinimo lygiu (B.5 lentelė).

B.4 lentelė. Pririštų M1 rizikos mažinimo priemonių antžeminės rizikos vientisumo lygio vertinimo
kriterijai

M1
pririšamasis
skrydis

–

1 kriterijus
(Techninis
projektas)

Mažas
Neatitinka
„vidutinio“ lygio
kriterijų

Užtikrinimo lygis
Vidutinis
Pareiškėjas turi patvirtinančių įrodymų
(įskaitant lyno medžiagos specifikacijas), kad
pasiektas reikiamas vientisumo lygis.
a) Tai paprastai pasiekiama atliekant
bandymus arba naudojant patirtį.

Didelis
Teigiamas vientisumo
lygis yra patvirtintas
EASA.
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b) bandymai gali būti pagrįsti modeliavimu;
tačiau modeliuojant naudojamos tikslinės
aplinkos pagrįstumą reikia pagrįsti.
Komentarai

2 kriterijus
(Procedūros)

Komentarai

Netaikoma
(a) Procedūroms
nereikalingas
patvirtinimas
pagal
standartą arba
atitikties
užtikrinimo
priemones,
kurias
kompetenting
a institucija
laiko
tinkamomis.
(b) Deklaruojamas
procedūrų ir
kontrolinių
sąrašų
tinkamumas.

Netaikoma
(a) Procedūros patvirtinamos pagal
standartus, kuriuos kompetentinga
institucija laiko tinkamais, ir (arba) pagal
tai institucijai priimtinas atitikties
užtikrinimo priemones.
(b) Procedūrų tinkamumui įrodyti naudojami
šie būdai:
(1) specialieji skrydžio bandymai;
(2) modeliavimą, jei įrodyta, kad jis tinka
numatytam tikslui ir duoda teigiamų
rezultatų;

Netaikoma
Toks pat kaip
vidutinis. Papildomai:
(a) Skrydžio
bandymai,
atliekami siekiant
patvirtinti
procedūras,
apima visus
skrydžio
parametrus arba
yra
konservatyvūs.
(b) Procedūras,
skrydžio
bandymus ir
modeliavimą
patvirtina
kompetentinga
trečioji šalis.

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

B.5 lentelė. Pririštų M1 rizikos mažinimo priemonių antžeminės rizikos užtikrinimo lygio vertinimo
kriterijai
B.3 M2. Mažesnis smūgio į žemę poveikis
M2 rizikos mažinimo priemonės yra skirtos sumažinti smūgio į žemę poveikį, kai prarandama skrydžiai
kontrolė. Tai daroma sumažinant UA smūgio dinamikos poveikį (t.y. plotą, energiją, impulsą, perdavimo
energiją ir kt.). Vienas iš pavyzdžių būtų parašiuto naudojimas.
Mažas / nėra
Neatitinka
„vidutinio“ lygio
kriterijaus

1 kriterijus
(techninis
projektas)
M2 –
sumažintas UA
smūgio
dinamikos
poveikis (pvz.,
parašiutas)

Vientisumo lygis
Vidutinis
(a) Smūgio dinamikos ir po smūgio
kylančių pavojų1 poveikis žymiai
sumažėja, nors galima daryti
prielaidą, kad mirtis vis tiek gali
įvykti.
(b) Kai taikoma, gedimų, gedimų ar
bet kokių jų derinių, dėl kurių gali
įvykti avarija, atveju UAS yra visi
elementai, reikalingi rizikos
mažinimui suaktyvinti.
(c) Kai taikoma, bet koks siūlomo
rizikos mažinimo gedimas ar
gedimas (pvz., netyčinis
įjungimas) neturi neigiamo
poveikio skrydžiai saugai.

Didelis
Toks pat kaip vidutinis.
Papildomai:
(a) Kai taikoma, rizikos
mažinimo aktyvinimas
yra automatizuotas2.
(b) Smūgio dinamikos ir
pavojaus po smūgio
poveikis sumažinamas
iki tokio lygio, kai
galima pagrįstai
manyti, kad mirtis
neįvyks3.

2

Komentarai

2 kriterijus

Pareiškėjas pasilieka teisę
savo nuožiūra įdiegti
papildomą rankinio
1
Po smūgio kylančių pavojų
aktyvinimo funkciją.
pavyzdžiai yra gaisrai ir daug
3
Netaikoma
Nauji tyrimai ir būsimi
energijos naudojančių dalių
pramonės standartai
išsiskyrimas.
padės pareiškėjams
pagrįsti atitiktį šiam
vientisumo kriterijui.
Bet kokia įranga, naudojama UA smūgio dinamikos poveikiui sumažinti, montuojama ir
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(Procedūros,
jei taikoma)
Komentarai /
pastabos
3 kriterijus
(Mokymai, jei
taikoma)
Komentarai /
pastabos

prižiūrima pagal gamintojo instrukcijas.

4

4

Skirtumas tarp šio kriterijaus žemo, vidutinio ir aukšto patikimumo pasiekiamas
užtikrinimo lygiu (B.7 lentelė).
Pareiškėjas nustato ir apmoko darbuotojus, atsakingus už siūlomų priemonių, mažinančių
UA poveikio dinamikos poveikį, įdiegimą ir priežiūrą.5
5

Skirtumas tarp šio kriterijaus žemo, vidutinio ir aukšto patikimumo pasiekiamas
užtikrinimo lygiu (B.7 lentelė).

B.6 lentelė. M2 rizikos mažinimo priemonių vientisumo vertinimo kriterijų lygis
Mažas / nėra
Pareiškėjas pareiškia,
kad buvo pasiektas
reikalaujamas
vientisumo lygis1.

1 kriterijus
(Techninis
projektas)

1

Komentarai

M2 –
sumažintas UA
smūgio
dinamikos
poveikis (pvz.,
parašiutas)

Gali būti
patvirtinančių įrodymų
arba jų nebūti.

Užtikrinimo lygis
Vidutinis
Pareiškėjas turi patvirtinančių
įrodymų, kad yra pasiektas reikiamas
vientisumo lygis. Paprastai2 tai
atliekama testuojant, vykdant
analizę, imituojant3, tikrinant,
peržiūrint projektą arba įgaunant
veiklos patirties.
2
Kuriant rizikos mažinimo
priemones, skirtas sumažinti smūgio į
žemę poveikį, skatinamas naudoti
pramonės standartus.
3
Kai naudojamas modeliavimas,
reikia pagrįsti modeliavime
naudojamą tikslinę aplinką.
(a) Procedūros patvirtinamos pagal
standartus, kuriuos
kompetentinga institucija laiko
tinkamais, ir (arba) pagal tai
institucijai priimtinas atitikties
užtikrinimo priemones.
(b) Procedūrų tinkamumui įrodyti
naudojami šie būdai:
(1) specialieji skrydžio bandymai;
(2) imitavimas, jei imitavimo
priemonių reprezentatyvumas
teigiamais rezultatais
įrodomas numatytam tikslui;

2 kriterijus
(procedūros,
jei taikomos)

(a) Procedūroms
nereikalingas
patvirtinimas pagal
standartą arba
atitikties
užtikrinimo
priemones, kurias
kompetentinga
institucija laiko
tinkamomis.
(b) Deklaruojamas
procedūrų ir
kontrolinių sąrašų
tinkamumas.

Komentarai
3 kriterijus
(Mokymai, jei
taikoma)

Netaikoma
Mokymai yra
deklaruojami
savarankiškai (su
įrodymais)

(a) Yra mokymo programa.
(b) UAS naudotojas teikia
kompetencijomis pagrįstus,
teorinius ir praktinius mokymus.

Komentarai

Netaikoma

Netaikoma

Didelis
Nurodytą vientisumo lygį
patvirtina EASA pagal
standartą, kurį EASA
laiko tinkamu, ir (arba)
pagal EASA priimtinas
atitikties užtikrinimo
priemones (kai taikoma).

Toks pat kaip vidutinis.
Papildomai:
(a) Skrydžio bandymai,
atliekami siekiant
patvirtinti
procedūras, apima
visus skrydžio
parametrus arba yra
konservatyvūs.
(b) Procedūras, skrydžio
bandymus ir
modeliavimą
patvirtina
kompetentinga
trečioji šalis.
Netaikoma
(a) Mokymo programą
patvirtina
kompetentinga
trečioji šalis.
(b) Nuotolinės įgulos
kompetencijas tikrina
kompetentinga
trečioji šalis.
Netaikoma

B.7 lentelė. M2 rizikos mažinimo užtikrinimo vertinimo kriterijų lygis
B.4 M3 – įgyvendintas ERP, UAS naudotojo patvirtintas ir veiksmingas
ERP turėtų nustatyti pareiškėjas, jei prarastų skrydžiai kontrolę (*). Tai avarinės situacijos, kai skrydis yra
nesusigrąžinamas ir kai:
a) situacijos baigtis labai priklauso nuo apvaizdos;
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b) negali būti taikoma nenumatytų atvejų procedūra;
c) kyla rimtas ir neišvengiamas mirties pavojus.
Pareiškėjo siūlomas ERP skiriasi nuo avarinių procedūrų. Į ERP turi būti įtraukta:
1) planas, kaip apriboti didėjantį avarijos poveikį (pvz., pranešti pirmiesiems reaguotojams);
2) bankomatų įspėjimo sąlygos.
(*) Žr. SORA semantinį modelį (1 pav.) pagrindinėje dalyje.

M3 –
įgyvendintas
ERP, UAS
naudotojo
patvirtintas ir
veiksmingas

Mažas / nėra
Nėra ERP arba ERP
neapima elementų, kurie,
kaip nustatyta, atitinka
„vidutinio“ arba „aukšto“
vientisumo lygį.

Kriterijai

Komentarai

Netaikoma

Vientisumo lygis
Vidutinis
ERP:
(a) tinka situacijai;
(b) riboja didėjantį poveikį;
(c) apibrėžia kriterijus avarinei
situacijai nustatyti;
(d) yra praktiškas naudoti;
(e) aiškiai apibrėžia nuotolinės
įgulos nario (-ių) pareigas.

Didelis
Toks pat kaip vidutinis. Be
to, prarandant skrydžiai
kontrolę, įrodyta, kad ERP
žymiai sumažina žmonių,
kuriems gresia pavojus,
skaičių, nors galima daryti
prielaidą, kad mirtis vis tiek
gali įvykti.

Netaikoma

Netaikoma

B.8 lentelė. M3 rizikos mažinimo priemonių vientisumo vertinimo kriterijų lygis

1 kriterijus
(procedūros)
M3 –
įgyvendintas
ERP, UAS
naudotojo
patvirtintas ir
veiksmingas

Mažas / nėra
(a) Procedūroms
nereikalingas
patvirtinimas pagal
standartą arba
atitikties užtikrinimo
priemones, kurias
kompetentinga
institucija laiko
tinkamomis.
(b) Deklaruojamas
procedūrų ir
kontrolinių sąrašų
tinkamumas.

Užtikrinimo lygis
Vidutinis
(a) ERP sukurta pagal
standartus, kuriuos
kompetentinga institucija
laiko tinkamais, ir (arba)
pagal tai institucijai
priimtinas atitikties
užtikrinimo priemones.
(b) ERP patvirtinamas atliekant
tipines teorinio modeliavimo
pratybas1 pagal ERP
mokymo programą.

Didelis
Toks pat kaip vidutinis.
Papildomai:
(a) Kompetentinga trečioji
šalis patvirtina ERP ir
plano veiksmingumą
siekiant apriboti žmonių,
kuriems gresia pavojus,
skaičių.
(b) Pareiškėjas ERP derino ir
suderino su visomis plane
nurodytomis trečiosiomis
šalimis.
(c) Teorinio modeliavimo
pratybų reprezentatyvumą
patvirtina kompetentinga
trečioji šalis.

1

Komentarai

2 kriterijus
(mokymas)
Komentarai

Netaikoma
Neatitinka „vidutinio“
lygio kriterijaus

Netaikoma

Teorinio modeliavimo
pratybose gali (bet nebūtinai)
dalyvauti visos trečiosios šalys,
nurodytos ERP.
(a) Yra ERP mokymo programa.
(b) Sudaromas ir atnaujinamas
ERP mokymų, kuriuos baigė
atitinkami darbuotojai,
įrašas.
Netaikoma

Netaikoma
Toks pat kaip vidutinis. Be to,
atitinkamų darbuotojų
kompetencijas tikrina
kompetentinga trečioji šalis.
Netaikoma

B.9 lentelė. M3 rizikos mažinimo užtikrinimo vertinimo kriterijų lygis
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11 STRAIPSNIO AMC1 C PRIEDAS
STRATEGINIS RIZIKOS MAŽINIMAS. SUSIDŪRIMO RIZIKOS VERTINIMAS
C.1 Įvadas. Strateginis oro rizikos mažinimas
C priedo tikslinė auditorija yra UAS naudotojas, norintis kompetentingai institucijai įrodyti, kad
susidūrimo ore rizika naudojamojoje erdvėje yra pakankamai maža ir, sutikus ANSP, gauti leidimą
vykdyti skrydį tam tikroje oro erdvėje.
Konkrečiau, šiame C priede aprašomas procesas, kaip UAS naudotojas pateisina pradinio ARC įvertinimo
sumažinimą.
Oro rizikos modelis suteikia holistinę priemonę, leidžiančią įvertinti susidūrimo su pilotuojamu orlaiviu
riziką. Taip UAS naudotojui ir kompetentingai institucijai pateikiamos gairės, kaip nustatyti, ar skrydis
gali būti atliekama saugiai. Modelis nepateikia atsakymų į visus oro rizikos iššūkius ir neturėtų būti
naudojamas kaip kontrolinis sąrašas. Šios gairės suteikia UAS naudotojui tinkamas rizikos mažinimo
priemones ir taip sumažina oro pavojų iki priimtino lygio. Šiose gairės nėra įsakmių reikalavimų rinkinys
– įvairių patikimumo lygių tikslų komplektas.
C.2 Principai
SORA naudojama tik pradinei naudojamosios erdvės ARC nustatyti, kai kompetentinga institucija jos dar
nenustatė. Pradinė ARC yra apibendrinta kokybinė klasifikacija, pagal kurią UAS galėtų susidurti su
pilotuojamu orlaiviu naudojamojoje erdvėje. Liekamoji ARC yra klasifikacija pritaikius rizikos mažinimo
priemones. skrydžio naudojant UAS naudojamoji erdvė gali turėti susidūrimo rizikos lygius, kurie skiriasi
nuo apibendrinto pradinio ARC lygio. Jei taip manoma, šiame priede pateikiamas procesas, padedantis
UAS naudotojui ir kompetentingai institucijai sumažinti pradinę ARC taikant strategines rizikos mažinimo
priemones.
C.3 Oro rizikos apimtis ir prielaidos
Šio oro rizikos vertinimo apimtis skirta padėti UAS naudotojui ir kompetentingai institucijai nustatyti
susidūrimo su pilotuojamais orlaiviais, kurie skraidinami pagal specialiąją kategoriją, riziką. Į oro rizikos
vertinimo sritį neįeina:
(a)

UAS tikimybė susidurti su UAS;

(b)

rizika dėl valkties turbulencijos, nepalankaus oro, kontroliuojamo skrydžio į reljefą, grįžimo į
trajektoriją funkcijų, prarasto ryšio arba automatinio atsako.

C.3.1 SORA kokybinis ir kiekybinis metodas
Šis oro rizikos įvertinimas yra kokybinio pobūdžio. Jei įmanoma, atliekant šį vertinimą bus naudojami
kiekybiniai duomenys kokybinėms prielaidoms paremti ir paremti. SORA metodas apskritai suteikia
pusiausvyrą tarp kokybinių ir kiekybinių metodų, taip pat tarp žinomų įsakmių ir netradicinių metodikų.
C.3.2 SORA „U-space“ prielaidos
SORA ribotai naudojo „U-space“ rizikos mažinimo priemones, nes „U-space“ yra ankstyvoje kūrimo
stadijoje. Kai „U-space“ numato tinkamas rizikos mažinimo priemones, kad sumažintų UAS susidūrimo
su pilotuojamu orlaiviu riziką, UAS naudotojas gali kreiptis dėl šių rizikos mažinimo priemonių ir gauti
kreditą, nesvarbu, ar jos taktinės, ar strateginės.
C.3.3 SORA skrydžių taisyklių prielaidos
Šiandien UAS skrydžiai pagal specialiąją kategoriją negali visiškai atitikti IFR ir VFR taisyklių. Nors IFR
infrastruktūra ir rizikos mažinimo priemonės yra skirtos pilotuojamų orlaivių skrydžiams (pvz., minimalūs
saugūs aukščiai, įrangos reikalavimai, veiklos apribojimai ir kt.), UAS gali atitikti IFR reikalavimus. UAS,
veikiančios labai žemu lygiu (pvz., 400 pėdų AGL ir žemiau), gali techniškai atitikti IFR taisykles, tačiau IFR
infrastruktūra nebuvo sukurta atsižvelgiant į šią oro erdvę; todėl šios oro erdvės rizikos mažinimo
priemonės būtų išvestinės, labai nepraktiškos ir neveiksmingos. Kai veikia BVLOS, UAS negali atitikti
VFR16.

_________________________
16 UAS, veikiantis pagal VLOS, gali atitikti VFR.
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Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, šio rizikos vertinimo tikslais daroma prielaida, kad
kompetentinga institucija pašalins šiuos trūkumus. Visi orlaiviai turi atitikti specialių skrydžio taisykles,
kad būtų sumažinta susidūrimo rizika pagal Reglamentą (ES) Nr. 923/201217 (standartizuotą Europos oro
eismo taisyklių (SERA) reglamentą). Oro erdvės struktūrai tinkamų procedūrų ir gairių įgyvendinimas
sumažina visų orlaivių susidūrimo riziką. Pavyzdžiui, yra reikalavimai įrangai, nustatyti prašomai oro
erdvei ir reikalavimai, susiję su skrydžiais dieną naktį, pilotų mokymu, tinkamumu skraidyti, apšvietimo
reikalavimais, aukščio matavimo reikalavimais, oro erdvės apribojimais, aukščio apribojimais ir kt.
Kompetentinga institucija vis tiek turi atsižvelgti į šias taisykles.
Valstybė narė yra atsakinga už oro erdvės struktūrų apibrėžimą pagal Reglamentą (ES) 2017/373; be to,
kaip reikalaujama UAS reglamento 15 straipsnyje, valstybė narė nustatys UAS naudotoją geografines
zonas. Valstybė narė, apibrėždama oro erdvės struktūrą, atsižvelgia į eismo tipą ir sudėtingumą bei
apibrėžia oro erdvės klases ir teikiamas paslaugas pagal SERA. Šią informaciją, kuri gali būti paskelbta
aeronautikos informacijos leidinyje (AIP) arba bet kuriame kitame aeronautikos leidinyje, UAS
naudotojas gali naudoti pradinei oro rizikai nustatyti. SORA skrydžio rizikos modelis yra įrankis,
leidžiantis įvertinti riziką, susijusią su skrydis naudojant UAS tam tikrame oro erdvės tūryje, ir metodas,
leidžiantis nustatyti, ar ši rizika neviršija priimtinų saugos ribų.
C.3.4 Norminiai reikalavimai, saugos reikalavimai ir išimtys
SERA reglamente reikalaujama, kad visi orlaiviai, pilotuojami ir UAS, „būtų atokiau nuo kitų pilotuojamų
orlaivių ir išvengtų susidūrimų su jais“. UAS negali „matyti ir vengti“, todėl ji turi naudoti alternatyvias
atitikties užtikrinimo priemones, kad atitiktų tikslą „matyti ir vengti“, kuris turės būti apibrėžtas
atsižvelgiant į skrydžio naudojant UAS saugą ir našumą. Kai susidūrimo su pilotuojamu orlaiviu rizika yra
labai maža (t. y. netipinėje / atskirtoje oro erdvėje), alternatyvių reikalavimų laikymosi priemonių gali
nereikėti. Pavyzdžiui, vietovėse, kuriose pilotuojamos oro erdvės tankis yra toks mažas (pvz., žemo lygio
skrydžiai atokiose Aliaskos ar šiaurės Švedijos dalyse), oro erdvės saugos slenkstis gali būti pasiektas be
papildomų rizikos mažinimo priemonių. UAS naudotojai turi suprasti, kad nors susidūrimo ore rizikos
požiūriu oro erdvė gali būti techniškai saugi skristi, ji neatitinka SERA reglamento SERA.3201 punkto arba
ICAO 2 priedo 3.2 skirsnio „matyti ir išvengti“ reikalavimų.
Norint naudoti UAS pilotuojamoje oro erdvėje, turi būti įvykdyti du reikalavimai:
(a)

Saugos reikalavimas, užtikrinantis, kad skrydį būtų saugu vykdyti naudojamojoje erdvėje;

(b)

Reikalavimas, kad būtų laikomasi SERA reglamento SERA.3201 punkto „matyti ir išvengti“.

Šie reikalavimai turi būti pateikti kompetentingai institucijai:
(1)

abiejų reikalavimų atitikties įrodymas;

(2)

alternatyvių priemonių atitikties reikalavimams demonstravimas;

(3)

kompetentingos institucijos atsisakymas vykdyti reikalavimą (-us).

SORA suteikia galimybę įvertinti, ar su skrydis naudojant UAS susijusi skrydžio rizika neviršija priimtinų
ribų.
C.3.5 SORA prielaidos dėl grėsmingų orlaivių
Šiame oro rizikos vertinime jokioje saugos vertinimo dalyje neatsižvelgiama į grėsmę keliančio orlaivio
gebėjimą atsiriboti nuo UAS arba išvengti susidūrimo su juo.
C.3.6 SORA prielaidos dėl žmones gabenančių UAS
Šiame skrydžio rizikos modelyje neatsižvelgiama į UAS, gabenančias žmones, arba į miesto skrydžius.
Modelis ir vertinimo kriterijai apsiriboja susidūrimo su pilotuojamu orlaiviu, t. y. orlaiviu, kurį pilotuoja
žmogus, rizika.
C.3.7 SORA prielaidos dėl UAS mirtingumo
Šiame oro rizikos vertinime daroma prielaida, kad UAS ir pilotuojamo orlaivio susidūrimas ore yra
katastrofiškas. Į trapumą neatsižvelgiama.
_________________________
17 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos
nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr.
1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010, OL L 281, 2012 10 13, p. 1.
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C.3.8 SORA teiginys dėl taktinių rizikos mažinimo priemonių
SORA modelis neskiria atskyrimo teikimo ir susidūrimo išvengimo, bet traktuoja juos kaip vieną
priklausomą sistemą, atliekančią nuolatinę funkciją, kurios tikslai ir uždaviniai laikui bėgant keičiasi. Šis
tęstinumas prasideda susidūrimu ir pereina į beveik oro susidūrimo tikslą, kai pilotas ir (arba) UA
aptikimo ir išvengimo sistema derasi dėl susidūrimo. Todėl termino „taktinis rizikos mažinimas“
nereikėtų painioti su (taktinio) atskyrimo paslaugų, nurodytų ICAO dokumente 9854, teikimu.
C.4 Bendra oro SORA rizikos mažinimo apžvalga
SORA rizikos mažinimo klasifikacija
SORA, atsižvelgiant į skrydžių naudojant UAS poreikius, rizikos mažinimo priemones priskiria specialiajai
kategorijai. Šios rizikos mažinimo priemonės skirstomos į:
(a)

strategines rizikos mažinimo priemones taikant veiklos apribojimus;

(b)

strategines rizikos mažinimo priemones taikant bendras struktūras ir taisykles;

(c)

taktines rizikos mažinimo priemones.

* NMAC – pavojingas suartėjimas ore

C.5 pav. SORA oro konfliktų rizikos mažinimo procesas
C.5 Strateginis oro rizikos mažinimas
Strateginį rizikos mažinimą sudaro procedūros ir veiklos apribojimai, skirti sumažinti susidūrimo su UAS
dažnį arba poveikio laiką prieš kilimą.
Strateginės rizikos mažinimo priemonės skirstomos į:
(a)

rizikos mažinimo priemones taikant veiklos apribojimus, kurie yra kontroliuojami18 UAS naudotojo;

(b)

rizikos mažinimo priemones taikant bendrąsias struktūras19 ir taisykles, kurių UAS naudotojas
negali kontroliuoti.

C.5.1 Strateginis rizikos mažinimas taikant veiklos apribojimus
Veiklos apribojimus kontroliuoja UAS naudotojas ir jie skirti sumažinti susidūrimo riziką prieš pakylant.
Šiame skyriuje pateikiama išsami informacija apie veiklos apribojimus ir pavyzdžiai, kaip jie gali būti
taikomi skrydžiams naudojant UAS.
_______________________________
* Sąvoką „gedimas“ reikia suprasti kaip įvykį, kuris paveikia komponento, dalies ar elemento veikimą taip, kad šis nebegali veikti taip, kaip
numatyta. Klaidos gali sukelti gedimus, bet pačios savaime nėra laikomos gedimais. Kai kurie konstrukciniai arba mechaniniai gedimai gali būti
neįtraukti į kriterijų, jei galima įrodyti, kad šios mechaninės dalys buvo suprojektuotos pagal geriausią aviacijos pramonės praktiką.
18
Žodžio „valdomas“ vartojimas reiškia, kad UAS naudotojas nėra priklausomas nuo kitų oro erdvės naudotojų bendradarbiavimo, kad
įgyvendintų veiksmingą rizikos mažinimo taikant veiklos apribojimus strategiją.
19 Šis žodžio „struktūra“ vartojimas reiškia oro struktūrą, oro takus, oro eismo procedūras ir panašiai.
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Veiklos apribojimai yra pagrindinė priemonė, kurią UAS naudotojas gali taikyti siekdamas sumažinti
susidūrimo riziką, naudodamas strategines rizikos mažinimo priemones. Dažniausios rizikos mažinimo
priemonės taikant veiklos apribojimus yra šios:
(a)
(b)

rizikos mažinimo priemonės, ribojančios geografinį UAS veiklos mastą (pvz., tam tikros ribos arba
oro erdvės tūriai);
rizikos mažinimo priemonės, ribojančios veiklos laiką (pvz., apribotos tam tikru paros metu, pvz.,
skraidyti tik naktį).

Be to, kas išdėstyta pirmiau, kitas rizikos poveikio mažinimo būdas yra apriboti poveikio laiką. Tai
vadinama „rizikos poveikio mažinimu“. Rizikos poveikio mažinimas tiesiog apriboja veiklos rizikos laiką.
Gali būti sunkiau taikyti rizikos mažinimo priemones, kurios riboja skrydžio laiką arba rizikos poveikio
laiką. Atsižvelgiant į tai, šioms rizikos mažinimo priemonėms teikiama tam tikra pirmenybė, kurią (kai
kuriais atvejais) patvirtino kompetentinga institucija. Todėl, net jei jos yra sudėtingos, galima apsvarstyti
šių rizikos mažinimo priemonių taikymą.
Vienas iš pavyzdžių yra minimalios įrangos sąrašo (MEL) sistema, kuri tam tikromis aplinkybėmis leidžia
komercinei oro bendrovei skristi nuo trijų iki dešimties dienų su neveikiančia eismo susidūrimo
išvengimo sistema (TCAS). Saugos argumentas yra tas, kad trys dienos yra labai trumpas ekspozicijos
laikas, palyginti su visa orlaivio ekspozicijos rizika. Šis trumpas padidintos rizikos poveikio laikas yra
pateisinamas, kad orlaivis galėtų grįžti į vietą, kur gali būti atliekama tinkama įrangos priežiūra. Nors
supranta, kad tai gali būti sudėtingas argumentas UAS skrydžiams organizuoti, UAS naudotojas vis tiek
gali laisvai vadovautis šiuo argumentu, kad sumažintų susidūrimo riziką, taikydamas poveikio laiko
argumentą.
C.5.1.1. Eksploatavimo apribojimo pagal geografines ribas pavyzdys
UAS naudotojas ketina skristi B klasės oro uosto oro erdvėje. B klasės oro erdvėje yra labai didelis
susidūrimų dažnis. Tačiau UAS naudotojas nori vykdyti skrydžius labai mažame aukštyje ir pačiame
tolimesniame B klasės oro erdvės taške, kur pilotuojami orlaiviai paprastai neskraido. UAS naudotojas
nustato naują naudojamąją erdvę išoriniame B klasės oro erdvės pakraštyje ir įrodo, kad skrydžių naujoje
B klasės erdvėje susidūrimo rizika yra labai maža.
UAS naudotojas gali taikyti šį scenarijų, prašydamas kompetentingos institucijos tiksliau apibrėžti oro
uosto aplinką SORA požiūriu. Tada UAS naudotojas atsižvelgia į naujai apibrėžtą oro uosto aplinką ir
nustato veiklos apribojimą, leidžiantį skrydžiams naudojant UAS saugiai likti B klasės oro erdvėje, bet už
naujai apibrėžtos SORA oro uosto aplinkos.
C.5.1.2 Eksploatavimo apribojimo dėl laiko apribojimų pavyzdys
UAS naudotojas nori skristi B klasės oro uosto oro erdvėje. B klasės oro erdvėje yra labai didelis
susidūrimų dažnis. Tačiau UAS naudotojas nori dirbti tokiu paros metu, kai pilotuojami orlaiviai paprastai
neskraido. Tada UAS naudotojas apriboja skrydžio naudojant UAS grafiką ir parodo, kad naujas laikas
(pvz., 03:00 / 3 val. ir vis dar B klasėje) turi labai mažą susidūrimo dažnį ir yra saugus naudoti.
C.5.1.3 Eksploatavimo apribojimo pagal poveikio laiką pavyzdys
UAS naudotojas nori sumažinti B klasės oro erdvės kampą dėl skrydžio efektyvumo. UAS naudotojas
įrodo, kad nors B klasės oro erdvėje yra didelis susidūrimų dažnis, UAS tik labai trumpą laiką yra
veikiamas didesnio dažnio, kai jis pereina per kampą.
C.5.2 Strateginis rizikos mažinimas bendromis struktūromis20 ir taisyklėmis
Siekiant strateginio rizikos mažinimo taikant bendrąsias struktūras ir taisykles, visi tam tikros klasės oro
erdvės orlaiviai turi laikytis tų pačių struktūrų ir taisyklių; Šios struktūros ir taisyklės padeda sumažinti
susidūrimo oro erdvėje riziką. Vadovaujantis SERA reglamentu, visi toje oro erdvėje esantys orlaiviai turi
dalyvauti ir tik kompetentingos institucijos turi teisę nustatyti tiems orlaiviams reikalavimus, o ANSP ir
ATCO teikia nurodymus. UAS naudotojas nekontroliuoja21 oro erdvės struktūros buvimo ar dalyvavimo
joje lygio arba skrydžių taisyklių taikymo. Todėl strateginį rizikos mažinimą bendromis struktūromis ir
taisyklėmis taiko kompetentingos institucijos. Jie turėtų būti prieinami UAS naudotojui per geografines
zonas, apibrėžtas pagal UAS reglamento 15 straipsnį.
_______________________________
20
Šis žodžio „struktūra“ vartojimas reiškia oro struktūrą, oro takus, oro eismo procedūras ir panašiai.
21 Žodžių „nekontroliuoja“ vartojimas reiškia, kad UAS naudotojas nekontroliuoja aviacijos struktūrų ir taisyklių įgyvendinimo ir yra priklausomas
nuo kompetentingos institucijos, kuri įgyvendins struktūras ir taisykles.
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Pavyzdžiui, įsivaizduokite situaciją, jei atskiri vairuotojai galėtų sukurti savo vairavimo taisykles, kurios
apimtų jų kryptį, juostas, ribas ir greitį. Jeigu skirtingų vairuotojų vairavimo taisyklės būtų skirtingos,
jokios naudos saugumui nebūtų, nors jos visos laikytųsi taisyklių (savų), ir kiltų visiškas chaosas. Tačiau
jei visi vairuotojai būtų verčiami laikytis tų pačių taisyklių, eismo srautas būtų tvarkingas, padidėtų visų
vairuotojų saugumas. Štai kodėl UAS naudotojas negali pasiūlyti rizikos mažinimo schemos, kurioje
reikalaujama, kad kiti oro erdvės naudotojai dalyvautų ir kuri skiriasi nuo tos, kurios reikalauja
kompetentinga institucija.
Dauguma strateginių rizikos mažinimo priemonių taikant bendrąsias struktūras ir taisykles bus:
(a)

bendros skrydžių taisyklės;

(b)

bendros oro erdvės struktūros.

Strateginis rizikos mažinimas pagal bendrąsias skrydžių taisykles pasiekiamas nustatant bendrą taisyklių
rinkinį, kurio turi laikytis visi oro erdvės naudotojai. Šios taisyklės sumažina oro konfliktus ir (arba)
palengvina konfliktų sprendimą. Bendrų skrydžių taisyklių, mažinančių susidūrimo riziką, pavyzdžiai yra
pirmumo taisyklės, numanomos ir aiškios koordinavimo schemos, matomumo reikalavimai,
bendradarbiaujanti identifikavimo sistema ir kt.
Strateginis rizikos mažinimas naudojant bendrą oro erdvės struktūrą pasiekiamas kontroliuojant oro
erdvės infrastruktūrą fizinėmis savybėmis, procedūromis ir metodais, kurie sumažina konfliktus arba
palengvina jų sprendimą. Įprastų skrydžio oro erdvės struktūrų, mažinančių susidūrimo riziką, pavyzdžiai
yra kvėpavimo takai, išvykimo ir artėjimo tūpti procedūros, oro srauto valdymas ir kt.
Ateityje, kai „U-space“ struktūros ir taisyklės taps išsamiau apibrėžtos ir plačiau taikomos, jos bus šaltinis
strateginiam skrydžių naudojant UAS rizikos mažinimui naudojant bendras struktūras ir taisykles, kurias
UAS naudotojai galėtų lengviau taikyti.
C.5.2.1 Rizikos mažinimo pagal bendrąsias skrydžio taisykles pavyzdys
UAS naudotojas ketina skristi tokioje oro erdvėje, kurioje kompetentinga institucija reikalauja, kad visose
UAS būtų įrengta elektroninė sąveikinė sistema22 ir apsaugos nuo susidūrimų apšvietimas. Be to,
taisyklėse reikalaujama, kad UAS naudotojas pateiktų skrydžio planą paskirtiems ANSP / „U-space“
paslaugų teikėjams ir patikrintų galimus pavojus visame skrydžio maršrute. Naudotojas laikosi šių
reikalavimų ir įrengia susidūrimą apsaugančius žibintus bei „Mode-S“ atsakiklį. Be to, naudotojas sutinka
pateikti skrydžio planą prieš kiekvieną skrydį. Šios taisyklės padidina skrydžio saugumą taip pat, kaip ir
įspėjimas oreiviams (NOTAM). UAS naudotojas taip pat turi turėti sistemą, leidžiančią patikrinti, ar oro
erdvė yra naudojama numatytoje naudojamojoje erdvėje (pvz., sklandytuvo varžyboms arba
praskridimams). Tais atvejais, kai UAS naudotojui nepriklauso oro erdvė, kurioje yra naudojamoji erdvė,
taisyklės reikalauja, kad UAS naudotojas prieš patekdamas į šią oro erdvę gautų leidimą.
C.5.2.2. Rizikos mažinimo pagal bendrą oro erdvės struktūrą pavyzdžiai
1 pavyzdys. Kompetentinga institucija sukuria tranzitinį koridorių per B klasės oro erdvę, kad UAS būtų
atskirtas nuo kitų ne UAS oro uosto eismo ir saugiai atskirtų koridoriaus eismą viena kryptimi nuo eismo
kita kryptimi. UAS naudotojas ketina skristi per šią B klasės oro uosto oro erdvę, todėl turi likti
nustatytame tranzito koridoriuje ir laikytis tranzito koridoriaus taisyklių.
2 pavyzdys. UAS naudotojas ketina skraidinti UAS iš vienos vietos į kitą ir pateikia skrydžio planą
sistemos „U-space“ paslaugų teikėjui arba procedūrinei atskyrimo sistemai. Kai UAS kyla, „U-space“
paslaugų teikėjas garantuoja visų oro erdvėje esančių orlaivių atskyrimą procedūriniu valdymu.
Procedūrinės kontrolės priemonės yra kilimo langai, pranešimo taškai, priskirti kvėpavimo takai ir aukštis
virš jūros lygio, maršruto laisvos vietos ir kt., būtini saugiam darbui.
C.6 Pradinės oro rizikos klasės (ARC) priskyrimo sumažinimas (neprivaloma)
Šis skyrius skirtas pareiškėjui, kuris ketina naudoti strategines rizikos mažinimo priemones, kad
sumažintų susidūrimo riziką (t. y. ARC). Yra du ARC tipai.
(a)

pradinė ARC, kuri yra kokybinė UAS operatyvinio susidūrimo rizikos klasifikacija naudojamosios
erdvės ribose prieš taikant strategines rizikos mažinimo priemones;

____________________________
22 Įdiegus elektroninę sąveikiąją sistemą, UAS taptų kooperatiniu orlaiviu pagal FAA laikinąsias veiklos patvirtinimo gaires 08-01 „Skrydžiai,
vykdomi naudojant bepiločių orlaivių sistemas JAV nacionalinėje oro erdvės sistemoje“, Federalinė aviacijos administracija, FAA/AIR-160, 2008
m.
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liekamoji ARC, kuri yra kokybinė UAS operatyvinio susidūrimo rizikos klasifikacija naudojamosios
erdvės ribose, pritaikius visas strategines rizikos mažinimo priemones.

Jei UAS naudotojas sutinka, kad (bendroji) pradinė ARC, taikomas jo veiklai ir naudojamajai erdvei, yra
teisinga, tada šis veiksmas nėra būtinas, o vertinimas turėtų būti tęsiamas nuo SORA 6 žingsnio
(priskiriant DAA taktinio lygio reikalavimą ir patikimumo lygius, pagrįstus likutine susidūrimo rizika).
Jei ARC mažinimo priemonės yra svarbios ir siūlomos, šiame skyriuje pateikiama informacija ir
pavyzdžiai, kaip naudoti strategines rizikos mažinimo priemones, kad būtų sumažinta susidūrimo rizika
naudojamojoje erdvėje, ir pademonstruoti strategiją kompetentingai institucijai. SORA pavyzdžiai gali
būti taikomi arba priimtini kompetentingai institucijai; tačiau SORA skatina atvirą dialogą tarp pareiškėjo
ir kompetentingos institucijos siekiant nustatyti, kurie įrodymai yra priimtini.
C.6.1 Pradinės ARC sumažinimas iki likutinės ARC-a bet kurioje naudojamojoje erdvėje (neprivaloma)
ARC-a skirta skrydžiams neįprastoje / atskirtoje oro erdvėje (žr. C.1 lentelę). Pradinės ARC sumažinimas
iki likutinės ARC-a reikalauja aukštesnio lygio saugos patikrinimo, nes UAS naudotojas gali veikti be jokių
taktinių rizikos mažinimo priemonių.
Norėdamas įrodyti, kad skrydžio rizika gali būti sumažinta iki likutinės ARC-a, UAS naudotojas turi įrodyti:
(a)

kad naudojamoji erdvė gali atitikti SORA neįprastos / atskirtos oro erdvės reikalavimus;

(b)

visų kitų kompetentingos institucijos nustatytų reikalavimų, susijusių su numatoma naudojamąja
erdve, laikymąsi.

Likutinės ARC-a vertinimas neišvengiamai atleidžia UAS naudotoją nuo reikalavimų „matyti ir išvengti“
bei „išlaikyti pakankamą atstumą nuo“ kitų orlaivių. Jei paskirta kompetentinga institucija leidžia UAS
naudotojui atlikti likutinės ARC-a įvertinimą naudojamojoje erdvėje, kad būtų laikomasi SERA
reglamento, UAS naudotojas turi pateikti galiojančias priemones ir įrangą kaip alternatyvią atitikties
reikalavimui „matyti ir išvengti“ užtikrinimo priemonę, arba kompetentinga institucija turi atsisakyti
reikalavimų „matyti ir išvengti“ bei „išlaikyti pakankamą atstumą“.
C.6.2 Pradinės ARC sumažinimas naudojant veiklos apribojimus (neprivaloma)
Gali būti daug metodų, kuriais UAS naudotojas gali norėti parodyti tinkamą oro riziką ir strateginius
rizikos mažinimo būdus. SORA nenurodo, kaip tai pasiekti, o leidžia pareiškėjui siūlyti ir įrodyti savo
strateginių rizikos mažinimo priemonių tinkamumą ir veiksmingumą. Svarbu, kad ir UAS naudotojas, ir
kompetentinga institucija suprastų, kad vertinimas gali būti kokybinio pobūdžio ir, jei įmanoma,
papildytas kiekybiniais duomenimis, pagrįsti kokybines prielaidas ir sprendimus. UAS naudotojas ir
kompetentinga institucija turėtų suprasti, kad gali būti neaiškiai apibrėžti sprendimo taškai, todėl sveikas
protas ir pilotuojamų orlaivių sauga turėtų būti svarbiausia.
SORA suteikia dviejų etapų metodą, leidžiantį sumažinti oro keliamą pavojų mažinant skrydį. Pirmas
žingsnis yra nustatyti pradinę ARC, naudojant galimą oro pavojaus dažnį, pagrįstą žinomu oro erdvės
tankiu (kaip nurodyta C.1 lentelėje). Antrasis žingsnis – sumažinti pradinę riziką UAS naudotojo
pateiktais įrodymais, įrodančiais, kad numatytas skrydis labiau rodo kitą oro erdvės tūrį ir susidūrimo
dažnį, atitinkantį žemesnę rizikos klasifikaciją (ARC); todėl pradinė ARC sumažinamas iki liekamosios ARC
(kaip nurodyta C.2 lentelėje). Tam reikalingas kompetentingos institucijos sutikimas, kad būtų galima
sumažinti ARC.
SORA naudojo ekspertų žinias, kad įvertintų susidūrimo oro erdvėje kategoriją (AEC) ir kintamuosius,
turinčius įtakos susidūrimo dažniui (t. y. artumui, geometrijai ir dinamikai). Kintamieji nėra vienas nuo
kito priklausomi ir taip pat neturi įtakos susitikimo rezultatui. Nedidelis vieno susidūrimo dažnio
kintamojo padidėjimas gali turėti didelį poveikį susidūrimo rizikai; atvirkščiai, nedidelis kito kintamojo
padidėjimas gali turėti ribotą poveikį susidūrimo rizikai. Taigi, orlaivių tankio sumažinimas AEC oro
erdvėje nereiškia tiesioginio ir vienodo ARC rizikos lygio sumažinimo. Nėra tiesioginės koreliacijos tarp
atskiro AEC kintamojo ir ARC susidūrimo rizikos lygių. Apibendrinant:
(a)

yra trys tarpusavyje susiję kintamieji, kurie turi įtakos ARC;

(b)

kiekvieno kintamojo indėlis į bendrą susidūrimo riziką nėra vienodas;

(c)

dėl paprastumo SORA leidžia manipuliuoti tik vienu iš kintamųjų: artumo, t. y. orlaivio tankio.
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Pirmas žingsnis siekiant galimai sumažinti ARC yra nustatyti AEC ir atitinkamą tankio įvertinimą
naudojant C.1 lentelę. SORA skrydžio rizikos klasifikacijai buvo atsižvelgta į 12 veiklos / oro erdvės
aplinkų, kurios atitinka 12 scenarijų, pateiktų SORA pagrindinės dalies 4 pav.
Naudojimo aplinka, AEC ir ARC
Skrydžiai:

Pradinis
apibendrintas
tankio įvertinimas

Atitinkama AEC

Pradinė ARC

5

AEC 1

ARC-d

3

AEC 6

ARC-c

5

AEC 2

ARC-d

5

AEC 3

ARC-d

3

AEC 4

ARC-c

2

AEC 5

ARC-c

3

AEC 7

ARC-c

3

AEC 8

ARC-c

2

AEC 9

ARC-c

1

AEC 10

ARC-b

1

AEC 11

ARC-b

1

AEC 12

ARC-a

Oro uosto / sraigtasparnių uosto aplinka
OPS oro uosto / sraigtasparnių uosto
aplinkoje B, C arba D klasės oro erdvėje
OPS oro uosto / sraigtasparnių uosto
aplinkoje E klasės oro erdvėje arba F
arba G klasėje

Skrydžiai virš 400 pėdų AGL, bet žemiau 600 skrydžio lygio
OPS > 400 pėdų AGL, bet < FL 600
„Mode-S
Veil“
arba
atsakiklio
privalomojoje zonoje (TMZ)
OPS > 400 pėdų AGL, bet < FL 600
kontroliuojamoje oro erdvėje
OPS > 400 pėdų AGL, bet < FL 600
nekontroliuojamoje oro erdvėje virš
miesto
OPS > 400 pėdų AGL, bet < FL 600
nekontroliuojamoje oro erdvėje virš
kaimo vietovės
Skrydžiai žemiau 400 pėdų AGL
OPS < 400 pėdų AGL su „Mode-S Veil“
arba TMZ
OPS < 400 pėdų AGL kontroliuojamoje
oro erdvėje
OPS < 400 pėdų AGL nekontroliuojamoje
oro erdvėje virš miesto
OPS < 400 pėdų AGL nekontroliuojamoje
oro erdvėje virš kaimo vietovės
Skrydžiai virš 600 skrydžio lygio
OPS > FL 600
Skrydžiai neįprastoje arba atskirtoje oro erdvėje
OPS neįprastoje / atskirtoje oro erdvėje

C.1 lentelė. Pradinis oro rizikos kategorijos įvertinimas
Nustatęs pradinę riziką naudodamasis C.1 lentele, pareiškėjas gali nuspręsti tą riziką sumažinti
naudodamas C.2 lentelę. Norint suprasti C.2 lentelę, pirmame stulpelyje rodomas AEC aplinkoje, kurioje
UAS naudotojas nori veikti. A stulpelyje rodomas atitinkamas to AEC oro erdvės tankio įvertinimas,
įvertintas nuo 5 iki 1, o 5 yra labai didelis tankis, o 1 – labai mažas tankis.
B stulpelyje rodoma atitinkama pradinė ARC.
C stulpelis yra labai svarbus norint sumažinti pradinę ARC. Šiame stulpelyje rodomi santykinio tankio
įvertinimai, kuriuos UAS naudotojas turi įrodyti kompetentingai institucijai, kad galėtų įrodinėti ir
pagrįsti, kad faktinis vietos oro tankio įvertinimas eksploatavimo zonoje yra mažesnis už reitingą, susietą
su pradiniu AEC (A stulpelis) lentelėje. C.1. Jei kompetentinga institucija gali tai įrodyti ir priimti, gali būti
taikomas naujas žemesnis ARC lygis, kaip parodyta D stulpelyje.
Kaip minėta anksčiau, UAS naudotojas yra atsakingas už oro erdvės tankio rinkimą ir analizę bei savo
pasiūlymo dėl strateginio rizikos mažinimo taikant veiklos apribojimus veiksmingumo demonstravimą
kompetentingai institucijai. Apibendrinant, UAS naudotojas turėtų įrodyti, kad UAS eksploatavimui
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taikomi apribojimai gali sumažinti susidūrimo riziką, parodydamas, kad vietinės susidūrimo oro erdvėje
dažnis, esant eksploatavimo apribojimams, yra mažesnis nei apibendrintas AEC įvertintas susidūrimo
dažnis, pateiktas lentelėje C.1.
Strateginio rizikos mažinimo rizikos mažinimo atvejis turėtų būti modeliuojamas pagal saugos pagrindą.
Strateginio rizikos mažinimo rizikos mažinimo dydis ir sudėtingumas visiškai priklauso nuo to, ką UAS
naudotojas bando padaryti ir kur / kada jis nori tai padaryti. Strateginis rizikos mažinimo atvejis kaip
saugos pagrindas turi du privalumus. Pirma, jis suteikia UAS naudotojui struktūrinį metodą, kaip aprašyti
ir užfiksuoti skrydį, nustatytus pavojus, analizuojamą riziką ir sumažintą(-as) grėsmę(-es). Antra, jame
pateikiama saugos atvejo struktūra, su kuria kompetentinga institucija yra susipažinusi, o tai savo ruožtu
padeda kompetentingai institucijai suprasti numatomą UAS naudotojo skrydį ir jo motyvus, kodėl ARC
sumažinimas gali būti saugiai pagrįstas.
Kadangi kiekviena institucija yra skirtinga, SORA rekomenduoja pareiškėjui kreiptis į kompetentingą
instituciją ir (arba) ANSP dėl strateginio rizikos mažinimo rizikos mažinimo atvejo formato ir pateikimo.
Pilotuojamų orlaivių tankio įvertinimas, vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kai 1 reiškia labai mažą, o 5 – labai didelį
tankį.

Stulpelis

A

B

C

D

Pradinis bendras
tankio įvertinimas
aplinkai

Pradinė ARC

Nauja mažesnė

AEC 1;
AEC 2

5

ARC-d

AEC 3

4

ARC-d

Jei galima įrodyti,
kad vietinis tankis
yra panašus į:
4 arba 3
2 arba 11 pastaba
3 arba 2
11 pastaba
11 pastaba
11 pastaba

AEC

(likutinė) ARC
ARC-c
ARC-b
ARC-c
ARC-b
ARC-b
ARC-b

AEC 4
3
ARC-c
AEC 5
2
ARC-c
AEC 6;
AEC 7;
3
ARC-c
11 pastaba
ARC-b
AEC 8
AEC 9
2
ARC-c
11 pastaba
ARC-b
1 pastaba. Referencinė aplinka tankumui įvertinti yra AEC 10 (OPS < 400 pėdų AGL kaimo vietovėse).
AEC10 ir AEC 11 neįtraukti į šią lentelę, nes bet koks ARC sumažinimas sukeltų ARC-a. UAS naudotojas, prašantis
sumažinti iki ARC-a, turėtų įrodyti, kad buvo įvykdyti visi netipinę arba atskirtą oro erdvę apibrėžiantys
reikalavimai.

C.2 lentelė
Norint visapusiškai suprasti tai, kas išdėstyta pirmiau, SORA pateikia tris pavyzdžius.
1 pavyzdys.
UAS naudotojas ketina vykdyti veiklą oro uosto/sraigtasparnių uosto aplinkoje, C klasės oro erdvėje, kuri
atitinka AEC 1.
UAS naudotojas įveda pradinę ARC mažinimo lentelę AEC 1 eilutėje. A stulpelis rodo, kad šios aplinkos
apibendrintas oro erdvės tankis yra 5. B stulpelyje rodomas susietas pradinis ARC kaip ARC-d. C
stulpelyje nurodoma, kad jei UAS naudotojas gali įrodyti, kad tikrasis vietinės oro erdvės tankis atitinka
bendrą 3 arba 4 tankio įvertinimą, ARC lygis gali būti sumažintas iki liekamosios ARC-c (D stulpelis). Jei
UAS naudotojas įrodo, kad vietinės oro erdvės tankis labiau atitinka scenarijus, kurių tankis yra 2 arba 1,
tada ARC lygis gali būti sumažintas iki liekamosios ARC-b (D stulpelis).
2 pavyzdys.
UAS naudotojas ketina vykdyti veiklą oro uosto/sraigtasparnių uosto aplinkoje, G klasės oro erdvėje su
atitinkamu AEC 6 lygiu.
UAS naudotojas įveda pradinę ARC mažinimo lentelę AEC 6 eilutėje. A stulpelyje parodyta, kad
apibendrintas oro erdvės tankio įvertinimas, atitinkantis šią aplinką, yra 3. B stulpelyje rodoma susieta
pradinė ARC kaip ARC-c. C stulpelyje nurodoma, kad jei UAS naudotojas gali įrodyti, kad tikrasis vietinis
oro erdvės tankis labiau atitinka pamatinį scenarijų, kurio bendras tankio įvertinimas yra 1, t. y. AEC 10,
tada liekamosios ARC lygis gali būti sumažintas iki ARC-b (D stulpelis).
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3 pavyzdys.
UAS naudotojas ketina vykdyti skrydžius žemiau 400 pėdų AGL G klasės (nekontroliuojamoje) oro
erdvėje virš urbanizuotos teritorijos, kurios atitinkamas AEC 9 lygis.
UAS naudotojas įveda pradinę ARC mažinimo lentelę AEC 9 eilutėje. A stulpelyje nurodoma, kad
apibendrintas oro erdvės tankio įvertinimas, atitinkantis šią aplinką, yra 2. B stulpelyje rodoma, kad
susieta pradinė ARC yra ARC-c. C stulpelyje nurodoma, kad jei UAS naudotojas įrodo, kad vietinės oro
erdvės tankis labiau atitinka 1 tankio įvertinimą, t. y. AEC 10, tada liekamosios ARC lygis gali būti
sumažintas iki ARC-b (D stulpelis).
C.6.3 Pradinės ARC sumažinimas bendromis struktūromis ir taisyklėmis (neprivaloma)
Šiandien aviacijos oro erdvės taisyklės ir struktūros sumažina susidūrimo riziką. Didėjant oro erdvės
rizikai, įdiegiama daugiau struktūrų ir taisyklių, kad būtų sumažinta rizika. Apskritai, kuo didesnis orlaivio
tankis, tuo didesnė susidūrimo rizika, o susidūrimo rizikai sumažinti reikia daugiau konstrukcijų ir
taisyklių.
Apskritai, pilotuojami orlaiviai nenaudoja labai žemo lygio (VLL) oro erdvės, nes ji yra žemiau minimalaus
saugaus aukščio avarinėms procedūroms atlikti, „nebent orlaivis skristų tokiame aukštyje, kuris, esant
nenumatytoms aplinkybėms, užtikrintų saugų orlaivio nutupdymą, nesukeliantį pavojaus ant žemės
esantiems asmenims ar turtui“ (SERA reglamento punktas SERA.3105). Gavus kompetentingos
institucijos leidimą, specialiesiems skrydžiams gali būti suteiktas leidimas naudotis šia oro erdve.
Kiekvienas orlaivis kirs VLL oro erdvę oro uosto aplinkoje, kad pakiltų ir nusileistų.
Tikimasi, kad pradėjus veikti UAS, VLL oro erdvė netrukus taps labiau perpildyta, todėl susidūrimo rizikai
sumažinti reikės įprastesnių struktūrų ir taisyklių. Tikimasi, kad sistemos „U-space“ paslaugų teikėjas
suteiks šias rizikos mažinimo priemones. Tam reikės privalomo visų toje oro erdvėje esančių orlaivių
dalyvavimo, panašiai kaip dabartinės skrydžių taisyklės taikomos visiems pilotuojamiems orlaiviams,
šiandien dirbantiems konkrečioje oro erdvėje.
SORA neleidžia sumažinti pradinės ARC taikant strateginį mažinimą taikant bendras struktūras ir
taisykles visiems AEC 1, 2, 3, 4, 5 ir 11 skrydžiams23. Už SORA ribų UAS naudotojas gali kreiptis į
kompetentingą instituciją, kad būtų sumažintas ARC lygis strateginiu rizikos mažinimo būdu, naudojant
bendras struktūras. Priimtinumas nustatomas pagal įprastas oro erdvės taisykles, reglamentus ir
ATM/ANS teikėjams taikomus saugos reikalavimus.
Panašiai SORA neleidžia sumažinti pradinės ARC taikant strateginį rizikos mažinimo poveikį, naudojant
bendras struktūras ir taisykles visiems AEC 10 skrydžiams24.
Didžiausias ARC sumažinimas taikant strategines rizikos mažinimo priemones naudojant bendras
struktūras ir taisykles yra vienu ARC lygiu.
SORA leidžia sumažinti pradinį ARC taikant strateginį rizikos mažinimo poveikį struktūromis ir taisyklėmis
visoms skrydžiams žemiau 400 pėdų AGL VLL oro erdvėje (AEC 7, 8, 9 ir 10).
Norėdami reikalauti ARC sumažinimo, UAS naudotojas turi parodyti:
(a) UA įrengta elektroninė sąveikinė sistema, navigacija ir apsaugos nuo susidūrimų apšvietimas25;
(b)

buvo įdiegta procedūra, skirta patikrinti, ar UAS skrydžio metu vyksta kiti srautai (pvz., tikrinami
kitų orlaivių pateikti skrydžio planai, NOTAM26 ir kt.);

(c)

įdiegta procedūra informuoti kitus oro erdvės naudotojus apie planuojamą UAS skrydį (pvz., UAS
skrydžio plano pateikimas, prašymas gauti NOTAM iš UAS paslaugų teikėjo27 ir kt.);

____________________________
23 AEC 1, 2, 3, 4 ir 5 jau turi pilotuojamos oro erdvės taisykles ir struktūras, nustatytas Reglamente (ES) Nr. 923/2012. Bet kuri UAS, veikianti
tokio tipo oro erdvėje, turi atitikti taikomas oro erdvės taisykles, reglamentus ir saugos reikalavimus. Iš esmės ARC mažinti pagal bendrąsias
struktūras ir taisykles neleidžiama, nes į šiuos sumažinimus jau buvo atsižvelgta vertinant šių tipų oro erdvę. Sumažinus ARC taisyklėms ir
struktūroms pagal AEC 1, 2, 3, 4, 5 ir 11, rizikos mažinimo priemonės būtų skaičiuojamos dvigubai.
24 AEC 10: pradinė ARC yra ARC-b. Norint sumažinti ARC šiuose oro erdvės tūriuose (iki ARC-a), naudojamoji erdvė turi atitikti vieną iš neįprastos
/ atskirtos oro erdvės reikalavimų.
25 Nors SORA atsižvelgiama į abejotiną apsaugos nuo susidūrimo apšvietimo poveikį, jame taip pat atsižvelgiama į tai, kad žiburių nuo
susidūrimo įrengimas dažnai yra gana paprastas ir turi teigiamą poveikį apsaugant nuo susidūrimų.
26 Nors NOTAM čia naudojami kaip pavyzdys, NOTAM naudojimas gali būti nepriimtinas, nebent jie apima visus skrydžius VLL oro erdvėje.
Numatyta, kad atskira sistema, tokia kaip NOTAM, kuri konkrečiai sprendžia VLL oro erdvės problemas, atitiks šį reikalavimą.
27
Nors čia kaip pavyzdžiai naudojami skrydžių planai ir paskelbti NOTAMS, skrydžio planų ir NOTAM naudojimas gali būti nepriimtinas, nebent
jie apima visus skrydžius VLL oro erdvėje. Numatoma, kad šį reikalavimą išpildys atskira sistema, kuri sprendžia būtent VLL oro erdvės
problemas.
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buvo gautas oro erdvės savininko leidimas vykdyti veiklą toje oro erdvėje (jei taikoma);

(e)

atitiktis oro erdvės UAS skrydžių taisyklėms, UAS reglamentui ir politikai ir kitiems UAS
naudojamajai erdvei taikomiems dokumentams, kuriuos visi arba beveik visi orlaiviai turi atitikti
(šios skrydžių taisyklės, UAS reglamentas ir politika pirmiausia skirti skrydžiams naudojant UAS VLL
oro erdvėje);

(f)

VLL oro erdvėje yra UAS oro erdvės struktūra (pvz., „U-space“), kuri padeda atskirti UAS nuo
pilotuojamų orlaivių. Šios struktūros turi laikytis visos UAS pagal ES28 arba nacionalines taisykles;

(g)

VLL oro erdvei įdiegta UAS oro erdvės procedūrinio atskyrimo paslauga. Šios paslaugos
naudojimas turi būti privalomas visoms UAS, kad UAS būtų atskirtos nuo pilotuojamų orlaivių29
pagal SERA reglamentą;

(h)

visi UAS naudotojai gali tiesiogiai susisiekti su skrydžių vadovu arba skrydžių informacijos
tarnybomis tiesiogiai arba per sistemos „U-space“ paslaugų teikėją pagal SERA reglamentą (ES).

C.6.3.1 Strateginio rizikos mažinimo struktūromis ir taisyklėmis pavyzdys
UAS naudotojas yra atsakingas už duomenų, reikalingų norint kompetentingai institucijai įrodyti
strateginių struktūrų ir taisyklių rizikos mažinimo priemonių veiksmingumą, rinkimą ir analizavimą.
C.7 Kompetentingos institucijos liekamojo ARC rizikos lygio nustatymas
Kaip minėta anksčiau, UAS naudotojas yra atsakingas už duomenų, reikalingų visų jų strateginių rizikos
mažinimo priemonių veiksmingumui įrodyti kompetentingai institucijai, rinkimą ir analizę.
Kompetentinga institucija galutinai nustato oro erdvės likutinės ARC lygį.
Dėmesio. Kadangi SORA suskirsto susidūrimų rizikos mažinimo priemones į strategines ir taktines dalis,
visos šios rizikos mažinimo priemonės gali šiek tiek sutapti. UAS naudotojas ir kompetentinga institucija
turi būti sąmoningi ir užtikrinti, kad sumažinimai nebūtų skaičiuojami du kartus.
Nors statinė apibendrinta rizika (t.y. ARC) yra konservatyvi, gali būti situacijų, kai to konservatyvaus
vertinimo gali nepakakti. Tokiais atvejais kompetentinga institucija gali padidinti ARC iki aukštesnio lygio,
nei siūlo SORA.
Pavyzdžiui, UAS naudotojas apžiūri mišką netoli oro uosto, ar nėra užkrėsti vabalais, o oro erdvė buvo
įvertinta kaip ARC-b. Oro uoste vyksta aviacijos šou. Kompetentinga institucija informuoja UAS
naudotoją, kad oro parodos savaitę tos vietinės oro erdvės ARC bus ARC-d. UAS naudotojas gali
aprūpinti ARC-d oro erdvę arba sustabdyti skrydį, kol pasibaigs oro šou.
11 STRAIPSNIO AMC1 A PRIEDĖLIO D PRIEDAS
TAKTINIS SUSIDŪRIMO RIZIKOS VERTINIMAS
D.1 Įvadas. Taktinis rizikos mažinimas
D priedo tikslinė auditorija yra UAS naudotojas, norintis savo vykdomam skrydžiui taikyti TMPR,
patikimumo, vientisumo ir užtikrinimo lygius.
D priede pateikiami taktiniai rizikos mažinimo būdai, naudojami siekiant sumažinti susidūrimo ore riziką.
TMPR lemia liekamoji susidūrimo oro erdvėje rizika. Kai kurios iš šių taktinių rizikos mažinimo priemonių
taip pat gali užtikrinti, kad būtų laikomasi SERA reglamento SERA.3201 punkto ir papildomų įvairių
valstybių reikalavimų.
Oro rizikos modelis buvo sukurtas siekiant pateikti holistinį metodą, leidžiantį įvertinti susidūrimo ore
riziką ir sumažinti riziką, kad susidūrimas virstų susidūrimu ore. SORA skrydžio rizikos modelis padeda
UAS naudotojui, kompetentingai institucijai ir (arba) ANSP nustatyti, ar skrydis gali būti atliekama
saugiai. Šis priedas nėra skirtas naudoti kaip kontrolinis sąrašas ir nepateikia atsakymų į visus DAA
iššūkius. Nurodymai leidžia UAS naudotojui nustatyti ir taikyti tinkamas rizikos mažinimo priemones, kad
sumažintų susidūrimo ore riziką iki priimtino lygio. Šiose gairėse nėra įsakmių reikalavimų, pateikiami
tikslai, kuriuos reikia pasiekti įvairiais patikimumo lygiais.
____________________________
28 Bus taikomas „U-space“ reglamentas ir atitinkamas SERA pritaikymas
29 Čia kalbama apie galimas bepiločių orlaivių automatizuoto eismo valdymo atskyrimo paslaugos taikymo galimybes ateityje „U-space“
aplinkoje. Šios programos šiandien gali neegzistuoti. Gali prireikti užsiprenumeruoti šias paslaugas.
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D.2 Principai
Rizikos, kad susidūrimas virstų susidūrimu ore, mažinimas yra labai dinamiškas, kintantis ir sudėtingas
procesas. Siekiant supaprastinti procesą, oro rizikos modelyje taikomas kokybiškesnis požiūris, kad būtų
atliktas pradinis bendras oro erdvės rizikos vertinimas. Įvertinus pradinę nesumažėjusią susidūrimo riziką
ir pasirinktinai taikant strateginius mažinimo būdus, šiame priede priskiriamas skrydžių naudojant UAS
veiksmingumo reikalavimas siekiant sumažinti likusį susidūrimo pavojų (t. y. likutinę oro erdvės riziką).
D.3 Taikymo sritis, prielaidos ir apibrėžtys
Apimtį ir prielaidas žr. C priede
D.4 Sąvokų ir apibrėžčių aiškinimas
Norint suprasti šį skyrių, reikia suprasti šias SORA apibrėžtis:
(a) netipinė / atskirta palyginti su kita oro erdve;
(b)

AEC (žr. C priedą);

(c)

pradinė ARC (žr. C priedą);

(d)

liekamoji ARC (žr. C priedą);

(e)

ICAO konfliktų valdymas (žr. ICAO Doc 9854 2.7 skirsnį);

(f)

strateginis rizikos mažinimas (žr. C priedą);

(g)

taktiniai rizikos mažinimai ir grįžtamojo ryšio linijos;

(h)

VLOS ir BVLOS.

D.5 TMPR priskyrimas
Taktinis mažinimas yra rizikos mažinimas, taikomas po pakilimo, o oro rizikos modelyje jis yra
„lengvinantis grįžtamasis ryšys“. Ši grįžtamojo ryšio kilpa yra dinamiška, nes ji sumažina susidūrimo dažnį
modifikuojant konfliktuojančio orlaivio geometriją ir dinamiką, remiantis realaus laiko orlaivių konflikto
informacija.
SORA taktinės rizikos mažinimo priemonės taikomos siekiant padengti atotrūkį tarp liekamosios
susidūrimo rizikos (liekamosios ARC) ir oro erdvės saugos tikslų. Liekamoji rizika – tai likusi susidūrimo
rizika po visų strateginių rizikos mažinimo priemonių.
D.5.1 Dvi taktinio rizikos mažinimo klasifikacijos
SORA yra dvi taktinių rizikos mažinimo priemonių klasifikacijos, būtent:
(a) VLOS, kai pilotas ir (arba) stebėtojas naudoja (naudoja) žmogaus regėjimą, kad aptiktų orlaivį ir
imtųsi veiksmų, kad liktų atokiau nuo kitų orlaivių ir išvengtų susidūrimų su jais.
(b) BVLOS, kuri yra alternatyvi rizikos mažinimo priemonė žmogaus regėjimui, pavyzdžiui, mašina
arba mašinos pagalbinė priemonė30, yra taikoma norint būti atokiau nuo kitų orlaivių ir išvengti
susidūrimų su jais (pvz., ATC atskyrimo tarnybos, TCAS, DAA, „U-space“ ir kt.).
D.5.2 TMPR naudojant VLOS
Iš pradžių SERA reglamento SERA.3201 punkte apibrėžtose taisyklėse „matyti ir išvengti“ ir „išvengti
susidūrimų“ buvo daroma prielaida, kad orlaivyje yra pilotas. Su UA ši prielaida nebegalioja, nes orlaivis
pilotuojamas nuotoliniu būdu.
Pagal VLOS pilotas / UAS naudotojas atlieka „matyti ir vengti“, laikydamas UAS savo VLOS. UAS lieka
pakankamai arti nuotolinio piloto / stebėtojo, kad šis galėtų matyti ir išvengti kito orlaivio
nenaudodamas jokio kito prietaiso, išskyrus, galbūt, korekcinius lęšius. VLOS paprastai laikomas
priimtina priemone, skirta SERA reglamento SERA.3201 punkto SERA.3201 punkto reikalavimams „būtų
atokiau nuo“ ir „išvengtų susidūrimų“.
VLOS paprastai suteikia pakankamai rizikos mažinimo tais atvejais, kai taktinių rizikos mažinimo
priemonių reikalavimai yra žemi, vidutiniai ir aukšti. Skirtingose valstijose gali būti taikomos kitos VLOS
skrydžio taisyklės ir apribojimai (pvz., aukščiai, horizontalūs atstumai, kritinės skrydžio informacijos
perdavimo laikas, UAS naudotojo / stebėtojo mokymas ir kt.). Kai kuriais atvejais kompetentinga
institucija gali nuspręsti, kad VLOS nenumato pakankamai sumažinti oro erdvės riziką, ir gali tekti laikytis
___________________
30 Šiame skirsnyje tokios sistemos kaip ATC atskyrimo paslaugos būtų laikomos mašinomis valdomomis.
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papildomų taisyklių ir (arba) reikalavimų. UAS naudotojai yra atsakingi už šių taisyklių ir reikalavimų
laikymąsi.
UAS naudotojas turėtų parengti dokumentuotą VLOS dekonfliktavimo schemą, paaiškindama, kokie
metodai bus taikomi aptikimui, ir kriterijai, naudojami siekiant išvengti įeinančio srauto. Jei nuotolinis
pilotas pasikliauja stebėtojais, turi būti aprašyta komunikacijos frazeologija, procedūros ir protokolai.
Kadangi VLOS skrydžiai gali būti pakankamai sudėtingi, reikalavimas dokumentuoti ir patvirtinti VLOS
strategiją būtinas prieš patvirtinant kompetentingai institucijai.
VLOS naudojimas kaip rizikos mažinimo priemonė neatleidžia UAS naudotojo nuo visos SORA rizikos
analizės.
D.5.3 TMPR naudojant BVLOS
Kadangi VLOS turi veikimo apribojimų, buvo sutelktos pastangos rasti alternatyvų būdą, kaip laikytis
žmogaus reikalavimų „matyti ir vengti“. Ši alternatyvi rizikos mažinimo priemonė yra laisvai apibūdinama
kaip „aptikti ir išvengti (DAA)“. DAA galima pasiekti keliais būdais, pvz. per antžemines DAA sistemas, oro
DAA sistemas arba tam tikrą jų derinį. DAA gali apimti įvairių jutiklių, architektūrų naudojimą ir netgi gali
būti įtraukta daug skirtingų sistemų, ataskaitų teikimo cikle gali dalyvauti žmogus arba visai nebūti jokio
dalyvio.
TMPR teikia taktines rizikos mažinimo priemones, padedančias pilotui aptikti ir išvengti eismo BVLOS
sąlygomis. TMPR yra taktinio rizikos mažinimo suma, reikalinga siekiant toliau sumažinti riziką, kurios
nepavyko sumažinti taikant strateginį mažinimą (liekamoji rizika). Liekamosios rizikos dydis priklauso
nuo ARC. Taigi, kuo didesnė ARC, tuo didesnė liekamoji rizika ir tuo didesnė TMPR.
Kadangi TMPR yra bendras efektyvumas, kurio reikalaujama visoms taktinėms rizikos mažinimo
priemonėms, taktinės rizikos mažinimo priemonės gali būti derinamos. Derinant kelis taktinius rizikos
mažinimo būdus, svarbu pripažinti, kad rizikos mažinimo priemonės gali sąveikauti viena su kita,
priklausomai nuo tarpusavio priklausomybės lygio. Tai gali neigiamai paveikti bendro rizikos mažinimo
veiksmingumą. Reikia stengtis nenuvertinti neigiamo rizikos mažinimo sistemų sąveikos. Nepriklausomai
nuo to, ar rizikos mažinimo priemonės ar sistemos yra priklausomos ar nepriklausomos, kai jos veikia tą
patį įvykį, gali atsirasti nenumatytų padarinių.
D.5.3.1 TMPR priskyrimo rizikos koeficientas
SORA TMPR yra pagrįsta kelių tyrimų išvadomis. Šie tyrimai pateikia veiklos gaires naudojant rizikos
koeficientus. Lentelėje pateikti SORA TMPR rizikos santykio reikalavimai, nustatyti iš tų tyrimų.
Oro rizikos
klasė

TMPR

TMPR sistemos rizikos koeficiento tikslai

ARC-d

didelis našumas

sistemos rizikos koeficientas ≤ 0,1

ARC-c

vidutinis našumas

sistemos rizikos koeficientas ≤ 0,33

ARC-b

mažas našumas

sistemos rizikos koeficientas ≤ 0,66

ARC-a

Nėra našumo
reikalavimų

Nėra sistemos rizikos santykio nurodymų; nors UAS naudotojui
(pareiškėjui) vis tiek gali tekti įrodyti tam tikrus rizikos mažinimo
būdus, kuriuos kompetentinga institucija mano esant reikalinga

D.1 lentelė. TMPR rizikos normos reikalavimų lentelė
Lentelėje pateikti TMPR kokybiniai kriterijai kaip kokybinė atitikties užtikrinimo priemonė, padedanti
UAS naudotojams paversti D.1 lentelėje pateiktas rizikos santykio kiekybines vertes į sistemos kokybinius
funkcinius reikalavimus. D.3 lentelėje pateikiamos gairės dėl TMPR vientisumo ir užtikrinimo tikslų,
susijusių su atitikimu C.1 lentelėje nurodytiems tikslams.
Atliekant šį vertinimą, D.1 lentelės tikslai yra svarbesni už D.2 ir D.3 lentelėse pateiktas gaires.
D.5.3.2 TMPR kokybinių kriterijų lentelė
D.2 lentelėje pateikti daugiau kokybinių kriterijų, taikomų skirtingoms TMPR funkcijoms ir lygiams.
Kokybiniai kriterijai yra suskirstyti į penkias DAA papildomas funkcijas, t. y. aptikti, nuspręsti, vadovauti,
vykdyti ir grįžtamosios informacijos ciklas. Kai daroma nuoroda į visų orlaivių procentinės dalies
60 psl. iš 161

ED sprendimo 2019/021/R I priedas
aptikimą, tai turėtų būti suprantama kaip bendro orlaivių derinio, kurį numatoma aptikti aptikimo tūryje,
aptikimo dažnis, o neapsiribojant tik orlaivių pogrupio aptikimu. mišinys.
TMPR lygis
Nereikalaujama
(ARC-a)

Nereikalaujama

Aptikti1

VLOS

Nereikalaujama

Taktiniai rizikos mažinimo reikalavimai (TMPR)

Funkcija

Mažas (ARC-b)

Vidutinis (ARC-c)

Didelis (ARCd)

Tikimasi, kad pareiškėjo
DAA planas leis
naudotojui aptikti
maždaug 50 % visų
orlaivių.2.
Tai yra našumo
reikalavimas, jei nėra
gedimų ir nutylėjimų.
Reikalaujama, kad
pareiškėjas žinotų
daugumą eismo,
vykstančio toje vietoje,
kurioje naudotojas
ketina skristi,
remdamasis vienu ar
keliais iš šių dalykų:
• Naudojimasis
(internetu) realaus
laiko orlaivių sekimo
paslaugomis
• Pigių ADS-B / UAT /
FLARM3 / „Pilot
Aware“3 orlaivių
sekimo įrenginių
naudojimas • UTM /
„U-space Dynamic
Geofencing“
naudojimas4
• Aviacijos radijo ryšio
stebėjimas (pvz.,
skaitytuvo
naudojimas)5

Tikimasi, kad pareiškėjo
DAA planas leis naudotojui
aptikimo tūryje aptikti
maždaug 90 % visų
orlaivių.2. Norėdami tai
padaryti, pareiškėjas turės
pasikliauti viena iš šių
sistemų ar paslaugų arba jų
deriniu:
• Antžeminis
DAA/RADARAS
• FLARM 3/6
• „Pilot Aware“ 3/6
• ADS-B įvesties / UAT
įvesties imtuvas6
• ATC atskyrimo paslaugos7
• UTM /„U-space“
stebėjimo tarnyba4
• UTM / „U-space“
ankstyvo konflikto aptikimo
ir sprendimo paslauga4
• Aktyvus bendravimas su
ATC ir kitais oro erdvės
naudotojais5.
Naudotojas pateikia
pasirinktų aptikimo
priemonių / metodų
veiksmingumo įvertinimą.

Sistema,
atitinkanti
standartą
RTCA SC-228
arba
EUROCAE
WG-105
MOPS/MASPS
(ar panašų) ir
sumontuota
pagal
taikomus
reikalavimus.

1Norėdami

išsamiai suprasti išvedimą, žr. G priedą. Aptikimas turi būti atliekamas pakankamai tiksliai, kad išvengimo manevras būtų
veiksmingas.
2Aptikimo apimtis – tai oro erdvės tūris (laikinis arba erdvinis matavimas), kurio reikia norint išvengti susidūrimo (ir, jei reikia, išlikti aiškiai) su
pilotuojamu orlaiviu. Tai gali būti laikoma paskutiniu tašku, kuriame turi būti aptiktas pilotuojamas orlaivis, kad DAA sistema galėtų atlikti visas
DAA funkcijas. Aptikimo tūris nesusietas su jutikliu (-iais) matymo lauku / stebėjimo lauku. Aptikimo tūrio dydis priklauso nuo eismo, su kuriuo
pagrįstai galima susidurti, veiksmų užbaigimo sunkinančiomis sąlygomis greičio, laiko, kurio nuotoliniam pilotui reikia, kad suvaldytų išvengimo
manevrą, laiko, kurio reikia sistemai sureaguoti, ir nuo orlaivio manevringumo bei eksploatacinių savybių. Aptikimo tūris yra proporcingai
didesnis nei perspėjimo slenkstis.
3FLARM ir PilotAware yra komerciškai prieinami (prekės ženklai) produktai / prekės ženklai. Čia jos nurodytos tik kaip pavyzdinės technologijos.
Nuorodos nereiškia, kad patvirtinimo institucija patvirtino šių gaminių naudojimą. Taip pat gali būti naudojami kiti produktai, siūlantys panašias
funkcijas.
4 Čia kalbama galimas bepiločių orlaivių automatizuoto eismo valdymo sistemų taikymo galimybes ateityje UTM / „U-space“ aplinkoje. Šios
programos šiandien gali neegzistuoti.
5
Jei institucija leidžia. Gali prireikti radijo licencijos arba leidimo.
6Sistemos, padedančios elektroniniam eismo aptikimui, turėtų būti parenkamos atsižvelgiant į vidutinę daugumos vietoje skraidinamų orlaivių
įrangą. Pavyzdžiui: vietovėse, kuriose žinoma, kad veikia daug sklandytuvų, reikėtų apsvarstyti galimybę naudoti FLARM ar panašias sistemas, o
skrydžiams šalia didelių komerciškai naudojamų orlaivių tikriausiai labiau tinka ADS-B IN. Čia kalbama galimas bepiločių orlaivių automatizuoto
eismo valdymo sistemų taikymo galimybes ateityje UTM / „U-space“ aplinkoje. Šios programos šiandien gali neegzistuoti. Gali prireikti
užsiprenumeruoti šias paslaugas.
7Sistemos, padedančios elektroniniam eismo aptikimui, turėtų būti parenkamos atsižvelgiant į vidutinę daugumos vietoje skraidinamų orlaivių
įrangą.
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TMPR lygis

Nereikalaujama

Sprendi
mo

VLOS

Nereikalaujama

Taktiniai rizikos mažinimo reikalavimai (TMPR)

Funkcija

Nereikal
aujama
(ARC-a)

Mažas (ARC-b)

Vidutinis (ARC-c)

Didelis (ARC-d)

UAS naudotojas turėtų
turėti dokumentuotą
prieštaravimų panaikinimo
schemą, kurioje UAS
naudotojas paaiškina,
kokios priemonės ar
metodai bus naudojami
aptikimui ir kokie kriterijai
bus taikomi priimant
sprendimą išvengti
įeinančio srauto. Jei
nuotolinis pilotas
pasikliauja kitu asmeniu,
reikia aprašyti ir
frazeologijos vartojimą.
Pavyzdžiai:
• Naudotojas inicijuos
greitą nusileidimą, jei
eismas kerta įspėjamą ribą
ir veikia mažesniu nei 1000
pėdų atstumu.
• Stebėtojas, stebintis
eismą, vartoja frazę:
'Nusileisti!, nusileisti!,
leistis!'.

Visi ARC-b reikalavimai ir
daugiau:
1. Naudotojas pateikia
žmogaus ir mašinos sąsajos
veiksnių, galinčių turėti
įtakos nuotolinio piloto
gebėjimui laiku priimti
tinkamą sprendimą,
įvertinimą.
2. UAS naudotojas pateikia
priemonių ir metodų,
naudojamų siekiant laiku
aptikti ir išvengti eismo,
efektyvumo įvertinimą.
Šiame kontekste
savalaikiškumas
apibrėžiamas kaip galimybė
pilotui apsispręsti per 5
sekundes po to, kai
pateikiamas įeinančio eismo
indikatorius. UAS naudotojas
pateikia bet kurio įrankio ar
paslaugos, kurią UAS
naudotojas ketina naudoti,
gedimų dažnio arba
prieinamumo įvertinimą.

Sistema,
atitinkanti
standartą RTCA
SC-228 arba
EUROCAE WG105
MOPS/MASPS (ar
panašų) ir
sumontuota
pagal taikomus
reikalavimus.

TMPR lygis

Nereikalaujama

Valdymo

VLOS

Nereikalaujama

Taktiniai rizikos mažinimo
reikalavimai (TMPR)

Funkcija

Nereika
laujam
a (ARCa)

Mažas (ARC-b)

Visos komandos (C2)
sąsajos delsa, t. y. laikas
nuo tada, kai nuotolinis
pilotas duoda komandą
iki tada, kai lėktuvas
įvykdo komandą, neturi
viršyti 5 sekundžių.

Vidutinis (ARC-c)

Didelis (ARC-d)

Visos komandos (C2)
sąsajos delsa, t. y. laikas
nuo tada, kai nuotolinis
pilotas duoda komandą
iki tada, kai lėktuvas
įvykdo komandą, neturi
viršyti 3 sekundžių.

Sistema,
atitinkanti
standartą RTCA
SC-228 arba
EUROCAE WG105
MOPS/MASPS (ar
panašų) ir
sumontuota pagal
taikomus
reikalavimus.
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TMPR lygis

10Žemos

Nereikalaujama

Vykdym
o

VLOS

Nereikalaujama

Taktiniai rizikos mažinimo reikalavimai (TMPR)

Funkcija

Nereikal
aujama
(ARC-a)

Mažas (ARC-b)

Vidutinis (ARC-c)

Laikoma, kad UAS
nusileidžia į aukštį, ne
aukštesnį nei artimiausi
medžiai, pastatai ar
infrastruktūra arba ≤ 60
pėdų AGL. Lėktuvas iš savo
eksploatacinio aukščio iki
„saugaus aukščio“ turėtų
nusileisti greičiau nei per
minutę.

Vengimas gali priklausyti nuo
vertikalių ir horizontalių
vengimo manevrų ir yra
apibrėžtas standartinėse
procedūrose. Kai taikomas
horizontalus manevravimas,
turi būti įrodyta, kad orlaivis
pasižymi tinkamomis
eksploatacinėmis savybėmis,
pvz., oro greičiu, pagreičio
greičiu, aukštėjimo ir (arba)
nusileidimo greičiu ir posūkio
greičiu. Siūlomi minimalūs
našumo kriterijai:10
• Skrydžio greitis: ≥ 50
mazgų
• Kilimo / nusileidimo greitis:
≥500 pėd./min.
• Posūkio greitis: ≥ 3
laipsniai per sekundę

Didelis (ARC-d)

Sistema,
atitinkanti
standartą RTCA
SC-228 arba
EUROCAE WG105
MOPS/MASPS
(ar panašų) ir
sumontuota
pagal taikomus
reikalavimus.

klasės našumo atstovo (LEPR) našumo reikalavimai RTCA SC-228 5 tyrimui

TMPR lygis

Nereikalaujama

Grįžtamo
sios
informaci
jos ciklo

VLOS

Nereikalaujama

Taktiniai rizikos mažinimo reikalavimai (TMPR)

Funkcija

Nereikal
aujama
(ARC-a)

Mažas (ARC-b)

Vidutinis (ARC-c)

Didelis (ARC-d)

Kai elektroninės
priemonės padeda
nuotoliniam pilotui aptikti
eismą, informacija
pateikiama su įsibrovimo
duomenų (pvz., padėties,
greičio, aukščio, kelio),
kurie palaiko sprendimo
kriterijus, delsa ir
atnaujinimo dažniu.
Numanomai 3 NM
slenksčiui 5 sekundžių
atnaujinimo dažnis ir 10
sekundžių delsa laikomas
pakankamu (žr. toliau
pateiktą pavyzdį).

Informacija nuotoliniam
pilotui pateikiama su delsa ir
atnaujinimo dažniu, kurie
palaiko sprendimo kriterijus.
Pareiškėjas pateikia veiksmų
užbaigimo sunkinančiomis
sąlygomis rodiklių įvertinimą,
atsižvelgdamas į eismą, kurio
galima pagrįstai tikėtis šioje
vietoje, eismo informacijos
atnaujinimo dažnį ir delsą,
C2 sąsajos delsą, orlaivio
manevringumą ir
eksploatacines savybes bei
atitinkamai nustato aptikimo
slenkstines reikšmes. Siūlomi
minimalūs kriterijai:
• Įsibrovėlių ir nuosavybės
vektorių duomenų
atnaujinimo dažnis: <3 sek.

Sistema,
atitinkanti
standartą RTCA
SC-228 arba
EUROCAE WG105
MOPS/MASPS
(ar panašų) ir
sumontuota
pagal taikomus
tinkamumo
skraidyti
reikalavimus.

D.2 lentelė. TMPR kokybinių kriterijų lentelė
D.5.3.3 Orlaivio įrangos poveikis taktinės sistemos veikimui
Taktinio rizikos mažinimo veiksmingumui įtakos turi ir UAS, ir grėsmę keliančių orlaivių įranga,
atsižvelgiant į kiekvieną susidūrimą. Taktinis rizikos mažinimas skirtas mažinti susidūrimo riziką,
naudojant DAA režimo papildomas funkcijas, t. y. matyti / aptikti, nuspręsti, vadovauti, vykdyti ir
grįžtamosios informacijos ciklas. Įranga, padedanti šioms papildomoms funkcijoms atlikti, padidina
bendrą taktinės rizikos mažinimo sistemos našumą.
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Toliau pateiktame pavyzdyje iliustruojama, kaip UAS ir grėsmės orlaivių įranga veikia bendrą taktinį
veikimą. Atsižvelgiant į pavojų keliantį orlaivį su atsakikliu, kitiems orlaiviams lengviau aptikti ir sekti
grėsmę keliantį orlaivį. Tokiu atveju UAS gali būti įrengta sistema, galinti aptikti ir sekti atsakiklius. Tačiau
UAS, kuri sumažina riziką nustatydama grėsmę keliantį orlaivį aptikdama jų atsakiklį (pvz., per ACAS-II V.
7.1), negali naudoti to paties metodo, kad sumažintų orlaivio be atsakiklio keliamą riziką.
Taktinė rizikos mažinimo įranga oro erdvėje nėra vienalytė. Skirtingos oro erdvės klasės turi skirtingą
įrangos derinį. Bendrosios aviacijos orlaiviai paprastai yra mažiau aprūpinti nei komerciniai orlaiviai.
Bendrosios aviacijos/komercinių orlaivių derinys įvairiose vietose/oro erdvėse skirsis. Atsižvelgiant į
orlaivio įrangą, specialioji taktinė sistema (pvz., FLARM, ACAS ir kt.) gali sumažinti susidūrimo riziką kai
kuriose oro erdvės klasėse, bet kitose – ne.
Todėl UAS naudotojas turi suprasti savo taktinių rizikos mažinimo sistemų veiksmingumą oro erdvės,
kurioje jis ketina veikti, kontekste ir atitinkamai parinkti sistemas, naudojamas taktiniam mažinimui. UAS
su TCAS II 7.1 / ACAS-II nesumažins visos susidūrimo rizikos rajone, kuriame žinoma, kad sklando
sklandytuvai su FLARM.
D.5.4. TMPR patikimumo (vientisumo ir užtikrinimo) priskyrimas
Toliau esančioje D.3 lentelėje išvardyti rekomenduojami reikalavimai, kad būtų laikomasi TMPR
vientisumo ir užtikrinimo priskyrimo.
TMPR: Netaikoma
(ARC-a)

Kriterijai

Vientisumo
lygis

Užtikrinimo
lygis

Komentarai
/ pastabos

Leidžiamas
taktinės rizikos
mažinimo sistemos
funkcijų ir veikimo
praradimas: < 1
per 100 skrydžio
valandų (1E-2
nuostoliai / FH)
Laikoma, kad šį
reikalavimą
atitinka
komerciniai
gaminiai. Nereikia
atlikti kiekybinės
analizės.

TMPR: Mažas
(ARC-b)
Leidžiamas
taktinės rizikos
mažinimo
sistemos funkcijų
ir veikimo
praradimas: < 1
per 100 skrydžio
valandų (1E-2
nuostoliai / FH)
Laikoma, kad šį
reikalavimą
atitinka
komerciniai
gaminiai.
Nereikia atlikti
kiekybinės
analizės.

TMPR: Vidutinis
(ARC-c)

TMPR: Didelis
(ARC-d)

Leidžiamas taktinės
rizikos mažinimo
sistemos funkcijų ir
veikimo praradimas:
< 1 iš 1 000 skrydžio
valandų (1E-3
nuostoliai / FH)

Leidžiamas
taktinės rizikos
mažinimo sistemos
funkcijų ir veikimo
praradimas: <1 iš
100 000 skrydžio
valandų (1E-5
nuostoliai / FH)

Šis rodiklis yra
proporcingas galimai
gedimo sąlygai.
Numatoma, kad šios
gedimo sąlygos įvyks
vieną ar kelis kartus
per visą kiekvieno
orlaivio
eksploatavimo laiką.

Reikalinga
kiekybinė analizė.

TMPR: Didelis
(ARC-d)
Įrodymus, kad
taktinė rizikos
mažinimo sistema
sumažins
susidūrimų su
pilotuojamu
orlaiviu riziką iki
priimtino lygio,
patikrina
kompetentinga
trečioji šalis.

TMPR: Netaikoma
(ARC-a)

TMPR: Mažas
(ARC-b)

TMPR: Vidutinis
(ARC-c)

Kriterijai

Netaikoma

Vežėjas pareiškia,
kad taktinė
rizikos mažinimo
sistema ir
procedūros
sumažins
susidūrimo su
pilotuojamu
orlaiviu riziką iki
priimtino lygio.

Vežėjas pateikia
įrodymų, kad taktinė
rizikos mažinimo
sistema sumažins
susidūrimo su
pilotuojamu orlaiviu
riziką iki priimtino
lygio.

Komentarai
/ pastabos

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

D.3 lentelė. TMPR vientisumo ir užtikrinimo tikslai
D.6 Techninė priežiūra ir nepertraukiamas tinkamumas skraidyti
DAA techninės priežiūros ir nepertraukiamo tinkamumo skraidyti reikalavimai aptariami SAIL
reikalavimuose; žr. E priedą.
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11 STRAIPSNIO AMC1 A PRIEDĖLIO E PRIEDAS
VEIKLOS SAUGOS TIKSLŲ VIENTISUMO IR UŽTIKRINIMO LYGIAI (OSO)
E.1 Kaip naudotis SORA E priedu
Šioje E.1 lentelėje pateikiami pagrindiniai principai, į kuriuos reikia atsižvelgti naudojant SORA E priedą.
Principo aprašas
Nr.
1

E priede pateikti pareiškėjo pasiūlytų OSO
vientisumo (t. y. saugumo padidėjimo) ir užtikrinimo
(t. y. įrodinėjimo metodo) vertinimo kriterijai.

Nr.
2

E priedas neapima kompetentingos institucijos
vientisumo lygio. Vientisumo yra pagrįstas
kompetentingos institucijos įvertinimu dėl pareiškėjo
gebėjimo vykdyti nurodytą skrydį.

Nr.
3

Norint pasiekti tam tikrą vientisumo / užtikrinimo
lygį, kai tam vientisumo / užtikrinimo lygiui yra
daugiau nei vienas kriterijus, turi būti laikomasi visų
taikomų kriterijų.

Nr.
4

„Neprivalomi“ atvejai, apibrėžti pagrindinėje SORA
dalyje 6 lentelėje, neturi būti apibrėžti kaip
vientisumo ir užtikrinimo lygiai E priede.

Nr.
5

Kai OSO vientisumo ar užtikrinimo lygio vertinimo
kriterijai paremti „standartais“, kurie dar nėra
paskelbti, OSO turi būti parengti kompetentingai
institucijai priimtinu būdu.

Nr.
6

E priede tyčia vartojami nenusakomi terminai (pvz.,
tinkami, pagrįstai įgyvendinami), kad pareiškėjui ir
kompetentingoms institucijoms būtų suteikta
lankstumo. Tai nevaržo pareiškėjo galimybės siūlyti
rizikos mažinimo priemones, o kompetentingos
institucijos – kiekvienu konkrečiu atveju vertinti, ko
reikia.

Nr.
7

Visas šis priedas taip pat taikomas vieno asmens
organizacijoms.

Papildoma informacija
Už konkretaus skrydžio OSO nustatymą atsako
pareiškėjas.

Visi patikimumo lygiai yra priimtini OSO, kurių
„neprivalomas“ patikimumo lygis yra nustatytas
pagrindinės SORA dalies 6 lentelėje
„Rekomenduojami OSO“.

E.1 lentelė. Pagrindiniai principai, į kuriuos reikia atsižvelgti naudojant SORA E priedą
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E.2 OSO, susiję su techninėmis UAS problemomis
OSO Nr. 01. Užtikrinti, kad UAS naudotojas būtų kompetentingas ir (arba) patikrintas
Vientisumo lygis

UAS TECHNINĖ PROBLEMA

OSO Nr. 01
Įsitikinkite, kad UAS
naudotojas yra
kompetentingas

Kriterijai

Mažas

Vidutinis

Pareiškėjas išmano naudojamą UAS ir turi
bent šias atitinkamas skrydžio procedūras:
kontrolinius sąrašus, techninę priežiūrą,
mokymą, atsakomybę ir susijusias pareigas.

Tas pats kaip mažas. Be to, pareiškėjas turi
atitinkamą organizaciją1 numatytam skrydžiui. Be
to, pareiškėjas turi metodą, leidžiantį nustatyti,
įvertinti ir sumažinti su skrydžio veikla susijusią
riziką. Jie turėtų atitikti nurodytų skrydžių pobūdį ir
mastą.

Didelis
Toks pat kaip vidutinis.

1

Komentarai

Netaikoma

Užtikrinimo lygis

UAS TECHNINĖ PROBLEMA

OSO Nr. 01
Įsitikinkite, kad UAS
naudotojas yra
kompetentingas

Atliekant šį vertinimą, „tinkamas“ turėtų būti
aiškinamas kaip proporcingas organizacijos dydžiui
ir skrydžiai sudėtingumui.

Netaikoma

Mažas
Elementai, apibrėžti vientisumo lygyje,
aptariami „ConOps“.

Vidutinis
Prieš pirmą skrydį kompetentinga trečioji šalis
atlieka organizacijos auditą

Kriterijai

Didelis
Pareiškėjas turi organizacijos veiklos sertifikatą
arba turi pripažintą skrydžio bandymų
organizaciją.
Be to, kompetentinga trečioji šalis nuolat
tikrina UAS naudotojo kompetencijas.

Komentarai

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma
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OSO Nr. 02. UAS, pagaminta kompetentingo ir (arba) patikrinto subjekto
Vientisumo lygis

UAS TECHNINĖ PROBLEMA

OSO Nr. 02
UAS pagaminta
kompetentingos ir
(arba) patikrintos
įmonės

Kriterijai

Komentarai

Vidutinis

Didelis

Gamybos procedūrose numatyta bent:
(a) medžiagų specifikacija;
(b) naudojamų medžiagų tinkamumas ir
ilgaamžiškumas;
(c) procesai, būtini, kad būtų galima
pakartotinai gaminti ir atitikti priimtinus
leistinus nuokrypius.

Mažas

Tas pats kaip mažas. Be to, į gamybos
procedūras taip pat įeina:
(a) konfigūracijos valdymas;
(b) gaunamų gaminių, dalių, medžiagų ir
įrangos tikrinimas;
(c) identifikavimas ir atsekamumas;
(d) procese atliekami ir galutiniai patikrinimai
bei bandymai;
(e) įrankių valdymas ir kalibravimas;
(f) naudojimas ir sandėliavimas;
(g) neatitinkančių elementų kontrolė.

Gamintojas laikosi organizacinių
reikalavimų, kurie nustatyti Reglamento (ES)
Nr. 748/2012 I priede (21 dalis).

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma
Užtikrinimo lygis

UAS TECHNINĖ PROBLEMA

OSO Nr. 02
UAS pagaminta
kompetentingos ir
(arba) patikrintos
įmonės

Kriterijai

Mažas
Deklaruojamos gamybos procedūros
parengtos pagal standartą, kurį
kompetentinga institucija laiko tinkamu, ir
(arba) laikantis tai institucijai priimtinų
atitikties užtikrinimo priemonių.

Vidutinis

Didelis

Tas pats kaip mažas. Be to, yra įrodymų, kad
UAS buvo pagamintas laikantis jo projekto.
Kompetentinga institucija gali prašyti EASA
patvirtinti nurodytą vientisumą.

Toks pat kaip vidutinis. Papildomai:
EASA patvirtina, kad laikomasi organizacinių
reikalavimų, kurie nustatyti Reglamento (ES)
Nr. 748/2012 I priede (21 dalis).

Netaikoma

Netaikoma

Kompetentinga institucija gali prašyti EASA
patvirtinti nurodytą vientisumą.
Komentarai

Netaikoma
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OSO Nr. 03. UAS, prižiūrima kompetentingo ir (arba) patikrinto subjekto
Vientisumo lygis

UAS TECHNINĖ PROBLEMA

OSO Nr. 03
UAS, kurią prižiūri
kompetentingas ir
(arba) patikrintas
subjektas (pvz.,
pramonės
standartų)

Kriterijai

Komentarai

Mažas

Vidutinis

Didelis

(a) UAS priežiūros instrukcijos yra nustatytos ir,
jei taikoma, apima UAS projektuotojo
nurodymus bei reikalavimus.
(b) Techninės priežiūros darbuotojai yra
kompetentingi ir gavo įgaliojimą atlikti UAS
techninę priežiūrą.
(c) Techninės priežiūros darbuotojai, atlikdami
techninę priežiūrą, naudojasi UAS techninės
priežiūros instrukcijomis.

Tas pats kaip mažas. Papildomai:
(a) Planinė kiekvienos UAS priežiūra
organizuojama pagal priežiūros programą.
(b) Užbaigus techninės priežiūros žurnalo
sistemą, registruojama visa UAS atlikta
priežiūra, įskaitant leidimus. Techninės
priežiūros leidimą gali atlikti tik darbuotojas,
gavęs konkretaus UAS modelio / šeimos
priežiūros leidimą.

Toks pat kaip vidutinis. Be to, techninės
priežiūros darbuotojai dirba pagal techninės
priežiūros procedūrų vadovą, kuriame
pateikiama su techninės priežiūros objektu
susijusi informacija ir procedūros, įrašai,
priežiūros instrukcijos, leidimai, priemonės,
medžiagos, komponentai, defektų atidėjimas
ir kt.

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma
Užtikrinimo lygis

UAS TECHNINĖ PROBLEMA

Vidutinis

Didelis

Tas pats kaip mažas. Papildomai:
(a) Techninės priežiūros programa parengta pagal
standartus, kuriuos kompetentinga institucija
laiko tinkamais, ir (arba) pagal tai institucijai
priimtinas atitikties užtikrinimo priemones.
(b) Sudaromas ir nuolat atnaujinamas techninės
priežiūros darbuotojų, turinčių techninės
priežiūros leidimą, sąrašas.

Toks pat kaip vidutinis. Be to,
techninės priežiūros programą ir
techninės priežiūros procedūrų
vadovą patvirtina kompetentinga
trečioji šalis.

Komentarai

Tikslas – registruoti visą orlaivio techninę priežiūrą ir
kodėl ji atliekama (defektų ar gedimų šalinimas,
modifikacijos, planinė priežiūra ir kt.)
2
Tvirtinančioji institucija arba įgaliotasis atstovas gali
paprašyti techninės priežiūros žurnalo, kad jį
patikrintų.

Netaikoma

Netaikoma

2 kriterijus
(Mokymai)

Sudaromas ir nuolat atnaujinamas visų techninės
priežiūros darbuotojų kvalifikacijų, patirties ir (arba)
mokymų įrašas.

Tas pats kaip mažas. Papildomai:
(a) Pradinė mokymo programa ir mokymo
standartas, įskaitant teorinius / praktinius
elementus, trukmę ir kt., yra apibrėžti ir atitinka
techninės priežiūros darbuotojų turimus

Toks pat kaip vidutinis.
Papildomai:
(a) Parengiama pasikartojančių
mokymų programa techninės
priežiūros leidimą turintiems

1 kriterijus
(Procedūra)
OSO Nr. 03
UAS, kurią prižiūri
kompetentingas ir
(arba) patikrintas
subjektas (pvz.,
pramonės
standartų)

Mažas
(a) Priežiūros instrukcijos yra dokumentuotos.
(b) UAS atlikta techninė priežiūra registruojama
techninės priežiūros žurnalo sistemoje1/2.
(c) Sudaromas ir nuolat atnaujinamas techninės
priežiūros darbuotojų, įgaliotų atlikti techninę
priežiūrą, sąrašas.
1
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Komentarai

Netaikoma

įgaliojimus.
(b) Darbuotojams, turintiems leidimą atlikti techninę
priežiūrą, pradiniai mokymai pritaikyti
konkrečiam UAS modeliui / šeimai.
(c) Visas techninės priežiūros darbuotojai baigė
pradinį mokymą.

darbuotojams;
(b) Šią programą patvirtina
kompetentinga trečioji šalis.

Netaikoma

Netaikoma

OSO Nr. 04. UAS sukurta pagal valdžios pripažintus projektavimo standartus
UAS TECHNINĖ PROBLEMA

OSO Nr. 04
UAS sukurta
pagal valdžios
pripažintus
projektavimo
standartus

Kriterijai

Komentarai

UAS TECHNINĖ PROBLEMA
OSO Nr. 04
UAS sukurta
pagal valdžios
pripažintus
projektavimo
standartus

Kriterijai

Komentarai

Vientisumo lygis
Mažas

Vidutinis

Didelis

UAS sukurta pagal pagal standartus, kuriuos
kompetentinga institucija laiko tinkamais, ir
(arba) pagal tai institucijai priimtinas atitikties
užtikrinimo priemones. Standartai ir (arba)
atitikties užtikrinimo priemonės turi būti taikomi
pagal mažą vientisumo lygį ir numatomą skrydį.

UAS sukurta pagal pagal standartus, kuriuos
UAS sukurta pagal pagal standartus, kuriuos
kompetentinga institucija laiko tinkamais, ir
kompetentinga institucija laiko tinkamais, ir
(arba) pagal tai institucijai priimtinas atitikties (arba) pagal tai institucijai priimtinas atitikties
užtikrinimo priemones. Standartai ir (arba)
užtikrinimo priemones. Standartai ir (arba)
atitikties užtikrinimo priemonės turi būti
atitikties užtikrinimo priemonės turi būti
taikomi pagal vidutinį vientisumo lygį ir
taikomi pagal didelį vientisumo lygį ir
numatomą skrydį.
numatomą skrydį.
Eksperimentinių skrydžių, kurių metu tiriami nauji techniniai sprendimai, atveju kompetentinga institucija gali pripažinti, kad nesilaikoma pripažintų
standartų.
Užtikrinimo lygis
Mažas

Vidutinis

Didelis

Atsižvelkite į 9 skirsnyje nurodytus kriterijus
Kompetentinga institucija gali prašyti EASA
patvirtinti nurodytą vientisumą.

Jei skrydis klasifikuojamas kaip SAIL V, EASA
patvirtina deklaruotą vientisumą. Visais kitais
atvejais kompetentinga institucija gali prašyti
EASA patvirtinti nurodytą vientisumą.

Netaikoma
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OSO Nr. 05. UAS sukurta atsižvelgiant į sistemos saugumą ir patikimumą
Šis OSO papildo:
(a)

pagrindiniame korpuse apibrėžtus saugos reikalavimus;

(b)

OSO Nr. 10 ir OSO Nr. 12, kurie sprendžia tik mirties pavojų, kai skrydžiai vykdomi virš gyvenamų vietovių ar žmonių sambūrių.
Vientisumo lygis

UAS TECHNINĖ PROBLEMA

Kriterijai
OSO Nr. 05
UAS sukurta
atsižvelgiant į
sistemos
saugumą ir
patikimumą

Mažas

Įranga, sistemos ir įrenginiai sukurti taip, kad būtų
sumažintas pavojus1 esant tikėtinai2 UAS trikčiai
arba gedimui.

Vidutinis

Didelis

Tas pats kaip mažas. Be to,
galima nustatyti, perspėti ir
valdyti bet kokį gedimą, gedimą
ar jų derinį, dėl kurio gali kilti
pavojus.

Toks pat kaip vidutinis. Papildomai:
(a) Didelių gedimų sąlygos nėra dažnesnės nei nuotolinės3;
(b) Pavojingos gedimo sąlygos nėra dažnesnės nei labai
nutolusios3;
(c) Katastrofiškų gedimų sąlygos yra ne dažnesnės nei labai
mažai tikėtinos3;
(d) SW ir AEH, kurių kūrimo klaida (-os) gali sukelti arba
prisidėti prie pavojingų ar katastrofiškų gedimų sąlygų, yra
sukurti pagal pramonės standartą arba metodiką, kurią
EASA laiko tinkama ir (arba) pagal EASA priimtinas
atitikties užtikrinimo priemones.4.

1

Komentarai

Atliekant šį vertinimą, terminas „pavojus“ turėtų
būti aiškinamas kaip gedimo sąlyga, susijusi su
didelėmis, pavojingomis ar katastrofiškomis
pasekmėmis.
2

Atliekant šį vertinimą, terminas „tikėtinas“ turėtų
būti aiškinamas kokybiniu būdu kaip „numatomas
vieną ar kelis kartus per visą UAS sistemos /
veikimo laikotarpį“.

3

Saugos tikslai gali būti išvesti iš JARUS AMC RPAS.1309 2
leidimo 3 lentelės, atsižvelgiant į kinetinės energijos
vertinimą, atliktą pagal EASA politikos E.Y013-01 6 skirsnį.
Netaikoma

4

SW / AEH plėtros užtikrinimo lygiai (DAL) gali būti gauti iš
JARUS AMC RPAS.1309 2 leidimo 3 lentelės, atsižvelgiant į
kinetinės energijos vertinimą, atliktą pagal EASA politikos
E.Y013-01 6 skirsnį.
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Užtikrinimo lygis

UAS TECHNINĖ PROBLEMA

OSO Nr. 05
UAS sukurta
atsižvelgiant į
sistemos
saugumą ir
patikimumą

Kriterijai

Mažas
Funkcinio pavojaus įvertinimas1 ir projektavimo bei
įrengimo įvertinimas, rodantis, kad pavojai yra
sumažinti iki minimumo.
Kompetentinga institucija gali prašyti EASA
patvirtinti nurodytą vientisumą.

Vidutinis

Didelis

Tas pats kaip mažas. Papildomai:
(a) Saugos analizės atliekamos laikantis standartų, kuriuos
kompetentinga institucija laiko tinkamais, ir (arba) laikantis tai
institucijai priimtinų atitikties užtikrinimo priemonių.
(b) Pavienių susirūpinimą keliančių gedimų aptikimo strategija apima
patikrinimus prieš skrydį.
Kompetentinga institucija gali prašyti EASA patvirtinti nurodytą
vientisumą.

Toks pat kaip vidutinis.
Be to, EASA patvirtina
saugos analizę ir
plėtros užtikrinimo
veiklą.

Netaikoma

Netaikoma

1

Komentarai

Gedimo sąlygų sunkumas (jokio poveikio saugai,
nedidelis, didelis, pavojingas ir katastrofiškas
poveikis) turi būti nustatytas pagal apibrėžtis,
pateiktas JARUS AMC RPAS.1309 2 leidime.

OSO Nr. 6. C3 sąsajos charakteristikos (pvz., našumas, spektro naudojimas) yra tinkamos skrydžiui
(a)

(b)

SORA ir šio konkretaus OSO tikslais į terminą „C3 sąsaja“ įeina:
(1)

C2 sąsaja;

(2)

bet kokią ryšio sąsaja, reikalingas skrydžio saugai.

Kad teisingai įvertintų šio OSO vientisumą, pareiškėjas turi nurodyti:
(1)

numatytam skrydžiui būtinų C3 sąsajų veikimo reikalavimus.

(2)

Visos C3 sąsajos kartu su jų faktiniu našumu ir RD spektro naudojimu.

Pastaba. C2 sąsajos našumo ir RD spektro specifikacijas UAS projektuotojas paprastai dokumentuoja UAS vadove.
Pastaba. Pagrindiniai parametrai, susiję su C2 sąsajos (RLP) veikimu ir kitų ryšio sąsajų (pvz., RCP ryšiui su ATC) parametrais, yra šie (neapsiribojant):
(i) operacijos galiojimo laikas;
(ii)

prieinamumas;

(iii)

tęstinumas;

(iv)

vientisumas.

Apibrėžtis rasite ICAO nuorodose.
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(3)

RD spektro naudojimo reikalavimai numatytam skrydžiui (įskaitant leidimo poreikį, jei reikia).

Pastaba. Paprastai šalys skelbia RD spektro juostų paskirstymą, taikomą jų teritorijose. Šis paskirstymas daugiausia grindžiamas Tarptautinės ryšių sąjungos (ITU)
radijo ryšio taisyklėmis. Tačiau pareiškėjas turėtų patikrinti vietinius reikalavimus ir prireikus paprašyti leidimo dėl galimų nacionalinių skirtumų ir specialiųjų
paskirstymų (pvz., nacionaliniai ITU paskirstymo poskyriai). Kai kurios aeronautikos juostos (pvz., AM(R)S, AMS(R)S 5030-5091MHz) buvo skirtos galimam
naudojimui UAS skrydžiams pagal ICAO taikymo sritį UAS skrydžiams, priskiriamiems kat. C (sertifikuotieji), tačiau jas naudoti gali būti leidžiama specialiosios
kategorijos skrydžiams. Tikimasi, kad taip pat bus leista naudoti kitas licencijuotas dažnių juostas (pvz., paskirstytas mobiliojo ryšio tinklams) pagal specialiąją
kategoriją. Kai kurios nelicencijuotos dažnių juostos (pvz., pramonės, mokslo ir medicinos (ISM) arba mažojo nuotolio prietaisų (SRD)) taip pat gali būti priimtinos
pagal specialiąją kategoriją; pavyzdžiui, skrydžiams, kuriems taikomi mažesni vientisumo reikalavimai.
(4)

Aplinkos sąlygos, kurios gali turėti įtakos C3 sąsajų veikimui.
Užtikrinimo lygis

UAS TECHNINĖ PROBLEMA

Kriterijai

OSO Nr. 06
C3 sąsajos
charakteristikos
(pvz., našumas,
spektro
naudojimas) yra
tinkamos
skrydžiui

Komentarai

Mažas
(a) Pareiškėjas nustato, kad našumas, RD spektro
naudojimas1 ir aplinkos sąlygos C3 sąsajoms yra tinkamos,
kad būtų galima saugiai atlikti numatytą veiklą.
(b) Nuotolinis pilotas turi priemones nuolat stebėti C3 sąsajos
veikimą ir užtikrinti, kad našumas ir toliau atitiktų
naudojimo reikalavimus2.
1
Esant žemam vientisumo lygiui, nelicencijuotos dažnių
juostos gali būti priimtinos tam tikromis sąlygomis, pvz.:
(a) pareiškėjas įrodo, kad atitinka kitus RD spektro naudojimo
reikalavimus (pvz., direktyvą 2014/53/ES), įrodydamas,
kad UAS įranga atitinka šiuos reikalavimus;
(b) naudojami mechanizmai, skirti apsaugoti nuo trukdžių
(pvz., FHSS, dažnių konfliktų panaikinimas pagal
procedūrą).

Vidutinis

Tas pats kaip mažas3.

Tas pats kaip mažas. Be to,
naudojimasis licencijuotomis4
dažnių juostomis būtinas C2 sąsajai.

3

4

Priklausomai nuo skrydžio, gali reikėti
naudoti licencijuotas dažnių juostas. Kai
kuriais atvejais gali būti priimtina naudoti ne
aeronautikos juostas (pvz., licencijuotas
korinio ryšio tinklo juostas).

2

Kriterijai

Nuotolinis pilotas turi nuolatinę ir savalaikę prieigą prie
atitinkamos C3 informacijos, kuri gali turėti įtakos skrydžio
saugai. Vykdant skrydžius, kuriuose reikalaujama tik žemo šio
OSO vientisumo lygio, tai galima pasiekti stebint C2 sąsajos
signalo stiprumą ir gaunant įspėjimą iš UAS HMI, jei signalo
stiprumas tampa per mažas.
Apsvarstykite 9 skirsnyje (žemas užtikrinimo lygis) apibrėžtus
užtikrinimo kriterijus.
Kompetentinga institucija gali prašyti EASA patvirtinti

Didelis

Užtikrinamas minimalus našumo
lygis ir neapsiribojama
aeronautikos licencijuotomis dažnių
juostomis (pvz., licencijuotomis
korinio ryšio tinklo juostomis).
Nepaisant to, kai kuriems
skrydžiams gali reikėti naudoti
juostas, skirtas oro navigacijos
judriajai paslaugai, kad būtų galima
naudoti C2 sąsają (pvz., 5030–5091
MHz).
Bet kuriuo atveju licencijuotų
dažnių juostų naudojimui
reikalingas leidimas.

C3 sąsajos našumas įrodomas pagal
standartus, kuriuos kompetentinga institucija
laiko tinkamais, ir (arba) pagal tai institucijai

Toks pat kaip vidutinis. Be to,
įrodymus patvirtina EASA.
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nurodytą vientisumą.

priimtinas atitikties užtikrinimo priemones.
Kompetentinga institucija gali prašyti EASA
patvirtinti nurodytą vientisumą.

Komentarai

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

OSO Nr. 07. UAS patikrinimas (gaminio patikrinimas), siekiant užtikrinti suderinamumą su naudojimo koncepcija („ConOps“)
Šiuo OSO siekiama užtikrinti, kad skrydžiui naudojama UAS atitiktų UAS duomenis, padedančius patvirtinti (leisti) skrydį.
Vientisumo lygis

UAS TECHNINĖ PROBLEMA
OSO Nr. 07
UAS patikrinimas
(gaminio
patikrinimas),
siekiant užtikrinti
suderinamumą su
naudojimo
koncepcija
(„ConOps“)

Kriterijai

Komentarai

Mažas

Didelis

Nuotolinė įgula užtikrina, kad UAS būtų tinkamos eksploatuoti būklės ir atitiktų patvirtintas „ConOps“.1

1

Skirtumas tarp šio kriterijaus žemo, vidutinio ir aukšto patikimumo pasiekiamas užtikrinimo lygiu (žr. toliau pateiktą lentelę).

Užtikrinimo lygis

UAS TECHNINĖ PROBLEMA
OSO Nr. 07
UAS patikrinimas
(gaminio
patikrinimas),
siekiant užtikrinti
suderinamumą
su naudojimo
koncepcija
(„ConOps“)

Vidutinis

Mažas

Vidutinis

Didelis

1 kriterijus
(Procedūros)

Gaminio patikrinimas yra dokumentuojamas ir,
jei įmanoma, atsižvelgiama į gamintojo
rekomendacijas.

Tas pats kaip mažas. Be to, gaminio
patikrinimas dokumentuojamas naudojant
kontrolinius sąrašus.

Toks pat kaip vidutinis. Be to, gaminio
patikrinimą patvirtina kompetentinga trečioji
šalis.

Komentarai

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

2 kriterijus
(Mokymai)

Nuotolinė įgula yra apmokyta atlikti gaminio
patikrinimą, o mokymas yra deklaruojamas
savarankiškai (turint įrodymus).

(a) Yra mokymo programa, apimanti gaminio
tikrinimo procedūrą.
(b) UAS naudotojas teikia kompetencijomis
pagrįstus, teorinius ir praktinius mokymus.

Kompetentinga trečioji šalis:
(a) tvirtina mokymo programą;
(b) tikrina nuotolinės įgulos kompetencijas.

Komentarai

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma
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E.3 OSO, susiję su veiklos procedūromis
Vientisumo lygis

VEIKLOS PROCEDŪROS

Mažas

Vidutinis

Didelis

1

(a) Siūlomam skrydžiui tinkamos veiklos procedūros yra apibrėžtos ir apima bent šiuos elementus:
(1) skrydžių planavimą;
(2) patikrinimus prieš skrydį ir po jo;
(3) aplinkos sąlygų įvertinimo prieš misiją ir jos metu procedūras (t. y. vertinimą realiuoju laiku);
(4) procedūras, skirtas susitvarkyti su netikėtomis nepageidaujamomis skrydžio vykdymo sąlygomis (pvz., kai vykdant skrydį aptinkamas ledas, o
skrydis nėra patvirtintas vykdyti apledėjimo sąlygoms);

1 kriterijus
(procedūros
apibrėžtis)

(5) įprastas procedūras;
(6) nenumatytų atvejų procedūras (susitvarkyti su neįprastomis situacijomis);
(7) avarines procedūras (susitvarkyti su avarinėmis situacijomis);
(8) pranešimo apie įvykius procedūras.
Pastaba. Įprastos, nenumatytų atvejų ir avarinės procedūros yra įtrauktos į OM.
(b) Išorinių sistemų, palaikančių UAS skrydį, apribojimai2 yra nustatyti OM.
1

OSO Nr. 08,
11, 14 ir 21

Eksploatacinės procedūros apima pačios UAS ir bet kokios išorinės sistemos, palaikančios UAS veikimą, nusidėvėjimą3.

2

Šiame vertinime išorinės sistemos, palaikančios skrydį naudojant UAS, apibrėžiamos kaip sistemos, kurios dar nėra UAS dalis, bet naudojamos:
(a) UA paleidimui / kilimui;
(b) patikrinimams prieš skrydį;
(c) užtikrinti, kad UA neviršytų jo naudojamosios erdvės (pvz., GNSS, palydovinės sistemos, oro eismo valdymo, sistemos „U-Space“).
Išorinės sistemos, suaktyvinamos / naudojamos praradus skrydžio kontrolę, į šią apibrėžtį neįeina.
Komentarai

2 kriterijus
(Procedūros
sudėtingumas)

3

Norint tinkamai išspręsti skrydžiui reikalingų išorinių sistemų gedimo problemą, rekomenduojama:
(a) nustatyti šias „išorines sistemas“;
(b) nustatyti „išorinių sistemų“ nusidėvėjimo būdus (pvz., visiškas GNSS praradimas, GNSS dreifas, delsos problemos ir kt.), dėl kurių būtų galima
prarasti skrydžio kontrolę;
(c) apibūdinti priemones šiam išorinių sistemų (įrenginių) nusidėvėjimui nustatyti;
(d) apibūdinti procedūrą(-as), naudojamą(-as), kai nustatomas gedimas (pvz., avarinio atkūrimo funkcijos įjungimas, perjungimas į rankinį valdymą ir
kt.).
Veiklos procedūros yra sudėtingos ir gali kelti pavojų
įgulos gebėjimui reaguoti padidinant nuotolinės įgulos
darbo krūvį ir (arba) sąveiką su kitais subjektais (pvz.,
bankomatu ir pan.).

Nepaprastosioms situacijoms / avarinėms
procedūroms reikalingas rankinis nuotolinio
piloto valdymas2 kai UAS paprastai valdoma
automatiškai.

Naudojimo procedūros yra paprastos.
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2

Komentarai

Netaikoma

Tai vis dar svarstoma, nes ne visos UAS
turi režimą, kuriuo pilotas galėtų tiesiogiai
valdyti paviršius; be to, kai kurie žmonės
teigia, kad tam, kad viskas nepablogėtų,
reikia didelių įgūdžių.

3 kriterijus
(Galimos
žmogaus
klaidos
svarstymas)

Veiklos procedūrose reikia numatyti bent:
(a) aiškų užduočių paskirstymą ir priskyrimą;
(b) vidinį kontrolinį sąrašą, užtikrinantį, kad darbuotojai
tinkamai atliktų jiems skirtas užduotis.

Veiklos procedūrose atsižvelgiama į
žmogaus klaidas.

Netaikoma

Toks pat kaip vidutinis. Be to, nuotolinė įgula3
gauna įgulos išteklių valdymo sistemos
(CRM)4 mokymus.
3

Komentarai

Kriterijai

Komentarai

Netaikoma

Netaikoma

Užtikrinimo lygis

VEIKLOS PROCEDŪROS

OSO Nr. 08,
11, 14 ir 21

SORA kontekste terminas „nuotolinė įgula“
reiškia bet kurį asmenį, dalyvaujantį misijoje.
4
CRM mokymai orientuoti į efektyvų visos
nuotolinės įgulos naudojimą, siekiant
užtikrinti saugų ir efektyvų darbą, sumažinti
klaidų skaičių, išvengti streso ir padidinti
efektyvumą.

Mažas

Vidutinis

Didelis

(a) Veiklos procedūroms nereikalingas
patvirtinimas pagal standartą arba
atitikties užtikrinimo priemones, kurias
kompetentinga institucija laiko
tinkamomis.
(b) Deklaruojamas veiklos procedūrų
tinkamumas, išskyrus avarines
procedūras, kurios yra išbandomos.

(a) Veiklos procedūros patvirtinamos pagal
standartus, kuriuos kompetentinga institucija
laiko tinkamais, ir (arba) pagal tai institucijai
priimtinas atitikties užtikrinimo priemones.
(b) Nenumatytų atvejų ir avarinių procedūrų
tinkamumas įrodomas šiais būdais:
(1) specialieji skrydžio bandymai;
(2) modeliavimą, jei įrodyta, kad jis tinka
numatytam tikslui ir duoda teigiamų rezultatų;

Toks pat kaip vidutinis. Papildomai:
(a) Skrydžio bandymai, atliekami siekiant
patvirtinti procedūras ir kontrolinius
sąrašus, apima visus skrydžio parametrus
arba yra konservatyvūs.
(b) Procedūras, kontrolinius sąrašus, skrydžio
bandymus ir modeliavimą patvirtina
kompetentinga trečioji šalis.

Netaikoma

Netaikoma
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E.4 OSO, susiję su nuotolinės įgulos mokymu
(a)

(b)

Pareiškėjas turi pasiūlyti kompetencija pagrįstą, teorinį ir praktinį mokymą, kuris:
(1)

yra tinkamas tvirtinamam skrydžiui;

(2)

apima kvalifikacijos reikalavimus ir periodinį mokymą.

Visa nuotolinė įgula (t. y. bet kuris skrydžio vietoje esantis dalyvis) turi dalyvauti kompetencija pagrįstame, teoriniame ir praktiniame mokyme, būdingame jo
pareigoms (pvz., dėl patikrinimo prieš skrydį, antžeminės įrangos valdymo, meteorologinių sąlygų įvertinimo ir kt.).
Vientisumo lygis

NUOTOLINĖS ĮKOPOS
KOMPETENCIJOS

Mažas

Vidutinis

Didelis

1

Kompetencijomis pagrįstas, teorinis ir praktinis mokymas yra tinkamas skrydžiui ir užtikrina žinias šiose srityse:

OSO Nr. 09,
15 ir 22

1 kriterijus
(procedūros
apibrėžtis)

Komentarai

(a) UAS reglamentas;
(b) veikimo oro erdvėje principai;
(c) skraidymo meistriškumas ir aviacijos sauga;
(d) žmogaus galimybių ribos;
(e) meteorologija;
(f) navigacija / žemėlapiai;
(g) UAS;
(h) veiklos procedūros.
1

Skirtumas tarp šio kriterijaus žemo, vidutinio ir aukšto patikimumo pasiekiamas užtikrinimo lygiu (žr. toliau pateiktą lentelę).
Užtikrinimo lygis

NUOTOLINĖS ĮKOPOS
KOMPETENCIJOS
OSO Nr. 09,
15 ir 22

Kriterijai
Komentarai

Mažas

Vidutinis

Didelis

Mokymai yra deklaruojami savarankiškai (su
įrodymais).

(a) Yra mokymo programa.
(b) UAS naudotojas teikia kompetencijomis
pagrįstus, teorinius ir praktinius mokymus.

Kompetentinga trečioji šalis:
(a) tvirtina mokymo programą;
(b) tikrina nuotolinės įgulos kompetencijas.

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma
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E.5 OSO, susiję su saugiu projektavimu
(a)

OSO Nr. 10 ir Nr. 12 tikslais siekiama papildyti techninius izoliavimo saugos reikalavimus, mažinant mirties riziką skraidant virš gyvenamų vietovių ar žmonių
sambūrių.

(b)

Šiame vertinime išorinės sistemos, palaikančios skrydį naudojant UAS, apibrėžiamos kaip sistemos, kurios dar nėra UAS dalis, bet naudojamos:
(1)

UA paleidimui / kilimui;

(2)

patikrinimams prieš skrydį;

(3)

užtikrinti, kad UA neviršytų jo naudojamosios erdvės (pvz., GNSS, palydovinės sistemos, oro eismo valdymo, sistemos „U-Space“).

Išorinės sistemos, suaktyvinamos / naudojamos praradus skrydžio kontrolę, į šią apibrėžtį neįeina.
VIENTISUMO LYGIS
Mažas

Kriterijai

Skraidinant virš gyvenamų vietovių ar žmonių sambūrių, galima
pagrįstai tikėtis, kad mirtis neįvyks dėl UAS ar bet kokios išorinės
sistemos, palaikančios skrydį, tikėtino1 gedimo2 .

OSO Nr. 10
ir 12
1

Komentarai

Atliekant šį vertinimą, terminas „tikėtinas“ turėtų būti aiškinamas
kokybiniu būdu kaip „numatomas vieną ar kelis kartus per visą UAS
sistemos / veikimo laikotarpį“.
2
Kai kurie konstrukciniai arba mechaniniai gedimai gali būti
neįtraukti į kriterijų, jei galima įrodyti, kad šios mechaninės dalys
buvo suprojektuotos pagal geriausią aviacijos pramonės praktiką.

Vidutinis

Didelis

Skraidinant virš gyvenamų vietovių ar žmonių sambūrių, galima
pagrįstai tikėtis, kad mirtis neįvyks dėl UAS ar bet kokios išorinės
sistemos, palaikančios skrydį, vieno gedimo3 .
SW ir AEH, kurių kūrimo klaida (-os) gali tiesiogiai lemti gedimą,
turintį įtakos darbui taip, kad galima pagrįstai tikėtis mirtinos mirties,
yra sukurti pagal standartą, kurį kompetentinga institucija laiko
tinkamu ir (arba) tai institucijai priimtinomis atitikties užtikrinimo
priemonėmis.
3
Kai kurie konstrukciniai arba mechaniniai gedimai gali būti
neįtraukti į vieno gedimo kriterijų, jei galima įrodyti, kad šios
mechaninės dalys buvo suprojektuotos pagal standartą, kurį
kompetentinga institucija laiko tinkamu, ir (arba) laikantis tai
institucijai priimtinų atitikties užtikrinimo priemonių.

Toks pat kaip
vidutinis
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UŽTIKRINIMO LYGIS
Mažas

OSO Nr. 10
ir 12

Kriterijai

Komentarai

Galimas projektavimo ir montavimo įvertinimas. Visų pirma, šis įvertinimas
rodo, kad:
(a) projektavimo ir įrengimo ypatybės (nepriklausomybė, atskyrimas ir
dubliavimas) atitinka mažo vientisumo kriterijų;
(b) konkrečios rizikos, susijusios su „ConOps“ (pvz., kruša, ledas, sniegas,
elektromagnetiniai trukdžiai ir kt.), nepažeidžia nepriklausomumo
reikalavimų, jei šie taikomi.
Netaikoma

Vidutinis
Tas pats kaip mažas. Be to, nurodytas vientisumo
lygis yra pagrįstas analizės ir (arba) bandymų
duomenimis bei patvirtinamaisiais įrodymais.
Kompetentinga institucija gali prašyti EASA
patvirtinti nurodytą vientisumą.
Netaikoma

Didelis
Toks pat kaip vidutinis.
Be to, EASA patvirtina
nurodytą vientisumo
lygį.
Netaikoma
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E.6 OSO, susiję su išorinių sistemų, palaikančių skrydžius naudojant UAS, pablogėjimu
Atliekant SORA ir įgyvendinant šį konkretų OSO sąvoka „išorės paslaugos, palaikančios UAS skrydžius“ apima visus paslaugų teikėjus, reikalingus skrydžio saugai užtikrinti,
pavyzdžiui, ryšio paslaugų teikėjus (CSP) ir sistemos „U-space“ paslaugų teikėjus.
IŠORINIŲ SISTEMŲ, PALAIKANČIŲ UAS
OPERACIJAS, PABLOGĖJIMAS, KURIO UAS
NEKONTROLIUOJA
OSO Nr. 13
Skrydžius
naudojant UAS
palaikančios
išorinės paslaugos
tinkamos skrydžiui

1 kriterijus
(procedūros
apibrėžtis)

Komentarai

Vientisumo lygis
Mažas

Vidutinis

Didelis

Pareiškėjas užtikrina, kad bet kurios iš išorės teikiamos paslaugos, būtinos skrydžio saugai, veikimo lygis būtų tinkamas numatytai veiklai.
Jei išoriškai teikiamai paslaugai reikalingas ryšys tarp UAS naudotojo ir paslaugos teikėjo, pareiškėjas užtikrina veiksmingą ryšį, kuris palaiko
paslaugos teikimą.
Apibrėžiami pareiškėjo ir išorės paslaugų teikėjo vaidmenys ir atsakomybė.
Netaikoma

IŠORINIŲ SISTEMŲ, PALAIKANČIŲ UAS
SKRYDŽIUS, PABLOGĖJIMAS, KURIO UAS
NEKONTROLIUOJA

Reikalavimai dėl paslaugų sutarties sudarymo
su paslaugų teikėju gali būti išvesti iš ICAO
standartų ir rekomenduojamos praktikos
(SARP), kurie šiuo metu kuriami.

Netaikoma

Užtikrinimo lygis
Mažas

Vidutinis

Didelis

Pareiškėjas turi patvirtinančių įrodymų, kad bet kurios
iš išorės teikiamos paslaugos, reikalingos skrydžio
saugai, reikalaujamas veiklos lygis gali būti pasiektas
per visą misijos laiką.
OSO Nr. 13
Skrydžius
naudojant UAS
palaikančios
išorinės paslaugos
tinkamos skrydžiui

Kriterijai

Komentarai

Pareiškėjas pareiškia, kad bet kurios iš
išorės teikiamos paslaugos, reikalingos
skrydžio saugai, reikalaujamas našumo
lygis yra pasiektas (nebūtinai turint
įrodymų).

Tai gali būti paslaugų lygio susitarimas (SLA) arba bet
koks oficialus įsipareigojimas, vyraujantis tarp
paslaugų teikėjo ir pareiškėjo dėl atitinkamų paslaugos
aspektų (įskaitant kokybę, prieinamumą, atsakomybę).

Netaikoma

Netaikoma

Pareiškėjas turi priemones stebėti iš išorės teikiamas
paslaugas, kurios turi įtakos skrydžio kritinėms
sistemoms, ir imtis atitinkamų veiksmų, jei dėl realiojo
laiko vykdymo gali būti prarasta skrydžiai kontrolė.

Toks pat kaip vidutinis. Papildomai:
(a) iš išorės teikiamos paslaugos teikimo
įrodymai pasiekiami demonstruojant;
(b) kompetentinga trečioji šalis patvirtina
nurodytą vientisumo lygį.

Netaikoma
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E.7 OSO, susiję su žmogaus klaida
OSO Nr. 16. Kelių įgulų koordinavimas
Šis OSO taikomas tik tiems darbuotojams, kurie tiesiogiai dalyvauja skrydyje.
Vientisumo lygis

ŽMOGAUS KLAIDA
1 kriterijus
(Procedūros)

Mažas

Vidutinis

Didelis

Parengta(-os) procedūra(-os), skirta(-os) užtikrinti įgulos narių koordinavimą ir patikimus bei veiksmingus ryšio kanalus. Į jas įeina bent jau:
(a) užduočių paskyrimas įgulai;

Komentarai

(b) laipsniško ryšio užmezgimas.1
1
Skirtumas tarp šio kriterijaus žemo, vidutinio ir aukšto patikimumo pasiekiamas užtikrinimo lygiu (žr. toliau pateiktą lentelę).

2 kriterijus
(Mokymai)

Nuotolinės įgulos mokymas apima kelių
įgulų koordinavimą

Tas pats kaip mažas. Be to, nuotolinė įgula2 gauna
CRM3 mokymus.

Toks pat kaip vidutinis.

2

SORA kontekste terminas „nuotolinė įgula“ reiškia bet
kurį asmenį, dalyvaujantį misijoje.
OSO Nr. 16
Kelių įgulų
koordinavimas

3

Komentarai

3 kriterijus
(Ryšio
įrenginiai)

Netaikoma

Netaikoma

CRM mokymai orientuoti į efektyvų visos nuotolinės
įgulos naudojimą, siekiant užtikrinti saugų ir efektyvų
darbą, sumažinti klaidų skaičių, išvengti streso ir
padidinti efektyvumą.
Ryšio įrenginiai atitinka standartus, kuriuos
kompetentinga institucija laiko tinkamais, ir (arba)
pagal tai institucijai priimtinas atitikties užtikrinimo
priemones.

Netaikoma

Ryšio įrenginiai yra pertekliniai4 ir atitinka
standartus, kuriuos kompetentinga institucija
laiko tinkamais, ir (arba) pagal tai institucijai
priimtinas atitikties užtikrinimo priemones.
4

Komentarai

Netaikoma

Netaikoma

Tai reiškia, kad reikia įrengti papildomą
įrenginį, kad būtų galima susidoroti su pirmojo
įrenginio gedimu.

80 psl. iš 161

ED sprendimo 2019/021/R I priedas

Užtikrinimo lygis

ŽMOGAUS KLAIDA

1 kriterijus
(Procedūros)

Mažas
(a) Procedūroms nereikalingas
patvirtinimas pagal standartą arba
atitikties užtikrinimo priemones,
kurias kompetentinga institucija laiko
tinkamomis.
(b) Deklaruojamas procedūrų ir
kontrolinių sąrašų tinkamumas.

OSO Nr. 16
Kelių įgulų
koordinavimas

Komentarai

Netaikoma

2 kriterijus
(Mokymai)

Mokymai yra deklaruojami savarankiškai
(su įrodymais)

Komentarai

Netaikoma

3 kriterijus
(Ryšio
įrenginiai)

Atsižvelkite į 9 skirsnyje nurodytus kriterijus

Komentarai

Netaikoma

Vidutinis
(a) Procedūros patvirtinamos pagal standartus, kuriuos
kompetentinga institucija laiko tinkamais, ir (arba)
pagal tai institucijai priimtinas atitikties užtikrinimo
priemones.
(b) Procedūrų tinkamumui įrodyti naudojami šie būdai:
(1) specialieji skrydžio bandymai;
(2) modeliavimą, jei įrodyta, kad jis tinka
numatytam tikslui ir duoda teigiamų rezultatų;

Didelis
Toks pat kaip vidutinis. Papildomai:
(a) skrydžio bandymai, atliekami siekiant
patvirtinti procedūras, apima visus skrydžio
parametrus arba yra konservatyvūs;
(b) procedūras, skrydžio bandymus ir
modeliavimą patvirtina kompetentinga
trečioji šalis.

Netaikoma

Netaikoma

(a) Yra mokymo programa.

Kompetentinga trečioji šalis:

(b) UAS naudotojas teikia kompetencijomis pagrįstus,
teorinius ir praktinius mokymus.

(a) tvirtina mokymo programą;

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

(b) tikrina nuotolinės įgulos kompetencijas.
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OSO Nr. 17. Nuotolinė įgula tinka vykdyti skrydžius
(a)
(b)

Atliekant šį vertinimą, sąvoka „tinka dirbti“ turėtų būti aiškinama kaip fiziškai ir protiškai tinkama atlikti savo pareigas ir saugiai vykdyti savo pareigas.
Nuovargis ir stresas yra veiksniai, prisidedantys prie žmogaus klaidų. Todėl, siekiant išlaikyti budrumą patenkinamu saugos lygiu, gali būti atsižvelgta į šiuos
dalykus:
(1) nuotolinės įgulos darbo laikas;
(2) reguliarios pertraukos;
(3) poilsio laikotarpiai;
(4) perdavimo /perėmimo procedūros.
VIENTISUMO LYGIS

ŽMOGAUS KLAIDA

OSO Nr. 17
Nuotolinė
įgula tinkama
vykdyti skrydį

Kriterijai

Komentarai

Mažas
Pareiškėjas yra parengęs politiką,
nustatančią, kaip nuotolinė įgula gali
paskelbti, kad yra tinkama vykdyti
skrydžius prieš juos faktiškai vykdant.
Netaikoma

Kriterijai

Komentarai

Tas pats kaip mažas. Papildomai:
— Nuotolinės įgulos tarnybos, skrydžio tarnybos ir poilsio
laiką nustato pareiškėjas ir jie yra nustatomi atsižvelgiant
į skrydį.
— UAS naudotojas nustato reikalavimus, tinkamus
nuotolinei įgulai valdyti UAS.
Netaikoma

Didelis
Toks pat kaip ir vidutinis. Papildomai:
— nuotolinė įgula yra sveika;
— yra įdiegta nuovargio rizikos valdymo
sistema (FRMS), skirta valdyti budėjimo
/ skrydžio laiko padidėjimus.
Netaikoma

UŽTIKRINIMO LYGIS

ŽMOGAUS KLAIDA

OSO Nr. 17
Nuotolinė
įgula tinkama
vykdyti skrydį

Vidutinis

Mažas

Politika, nustatanti, kaip nuotolinė įgula
paskelbia save tinkama vykdyti skrydį
(prieš skrydį), yra dokumentuojama.
Nuotolinės įgulos tinkamumo vykdyti
skrydį deklaracija (prieš skrydį) grindžiama
pareiškėjo nustatyta politika.

Netaikoma

Vidutinis

Didelis

Tas pats kaip mažas. Papildomai:
— Nuotolinės įgulos tarnybos, skrydžio tarnybos ir poilsio
laiko taisyklės yra dokumentuojamos.
— Nuotolinės įgulos veikimo ciklai registruojami ir apima
mažiausiai šią informaciją:
— kada prasideda nuotolinės įgulos nario darbo diena;
— kada nuotolinės įgulos nariai atsilaisvina nuo
pareigų;
— poilsio laikas veikimo ciklo ribose.
— Yra įrodymų, kad nuotolinė įgula yra tinkama skraidinti
UAS.
Netaikoma

Toks pat kaip ir vidutinis. Papildomai:
— Nustatyti medicininiai standartai, kuriuos
kompetentinga institucija laiko tinkamais,
ir (arba) tai institucijai priimtinos atitikties
užtikrinimo priemonės, o kompetentinga
trečioji šalis patikrina, ar nuotolinė įgula
yra sveika.
— Kompetentinga trečioji šalis patvirtina
darbo / skrydžio darbo laiką.
— Jei naudojama FRMS, ją patvirtina ir
prižiūri kompetentinga trečioji šalis.
Netaikoma
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OSO Nr. 18. Automatinė skrydžio parametrų apsauga nuo žmogaus klaidų
(a)

Kiekvienas UA yra suprojektuotas su skrydžio parametrais, kurie nustato jo saugaus veikimo ribas pagal mažiausią ir didžiausią veikimo greičius, ir eksploatacinį
konstrukcinį patvarumą.

(b)

Automatinė skrydžio parametrų apsauga skirta neleisti nuotoliniam pilotui viršyti UA taikomų skrydžio parametrų ribų. Jei pareiškėjas įrodo, kad nuotolinio piloto
nėra, šis OSO netaikomas.

(c)

Tokią automatinės apsaugos funkciją įgyvendinanti UAS užtikrins, kad UA būtų eksploatuojamas priimtinos skrydžio rizikos ribose net ir neteisingų nuotolinio piloto
valdymo įvesčių (žmogiškųjų klaidų) atveju.

(d)

UAS be automatinių apsaugos funkcijų yra jautrios neteisingoms nuotolinio piloto valdymo įvestims (žmogaus klaidoms), dėl kurių UA gali būti prarasta, jei
viršijamos numatytos orlaivio veikimo ribos.

(e)

Skrydžio parametrų apsaugos triktys arba plėtros klaidos sprendžiamos OSO Nr. 5, 10 ir 12.
VIENTISUMO LYGIS

ŽMOGAUS KLAIDA
OSO Nr. 18
Automatinė
skrydžio
parametrų
apsauga nuo
žmogaus klaidų

Kriterijai

Mažas
UAS skrydžio valdymo sistemoje yra automatinė skrydžio
parametrų apsauga, kad nuotolinio valdymo pilotas
įprastomis skrydžio sąlygomis negalėtų atlikti jokių
pakeitimų, dėl kurių UA viršytų skrydžio parametrus arba
nebūtų galima laiku susigrąžinti UA.

Didelis

UAS skrydžio valdymo sistemoje yra automatinė skrydžio parametrų apsauga, užtikrinanti,
kad UA liktų skrydžio parametrų ribose arba užtikrintų savalaikį susigrąžinimą iki suplanuotų
skrydžio parametrų po nuotolinio piloto klaidos (-ų).1
1

Komentarai

Kriterijai

Komentarai

Skirtumas tarp šio kriterijaus vidutinio ir aukšto patikimumo pasiekiamas užtikrinimo lygiu
(žr. toliau pateiktą lentelę).

Netaikoma

UŽTIKRINIMO LYGIS

ŽMOGAUS KLAIDA

OSO Nr. 18
Automatinė
skrydžio
parametrų
apsauga nuo
žmogaus klaidų

Vidutinis

Mažas

Vidutinis

Didelis

Automatinė skrydžio parametrų apsauga sukurta įmonės
viduje arba naudojant standartines priemones (pvz.,
komercinius, paruoštus elementus), nesilaikant specialiųjų
standartų.
Kompetentinga institucija gali prašyti EASA patvirtinti
nurodytą vientisumą.

Automatinė skrydžio parametrų apsauga
buvo sukurta pagal standartus, kuriuos
kompetentinga institucija laiko tinkamais ir
(arba) pagal tai institucijai priimtinas atitikties
užtikrinimo priemones.
Kompetentinga institucija gali prašyti EASA
patvirtinti nurodytą vientisumą.

Toks pat kaip ir vidutinis. Be to, įrodymus
patvirtina EASA.

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma
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OSO Nr. 19. Saugus susigrąžinimo po žmogaus klaidų
(a)

Šis OSO sprendžia žmogaus klaidų, kurios gali turėti įtakos skrydžio saugai, rizikai, jei nebus užkirstas kelias arba klaida nebus laiku aptikta ir panaikinta.
i)

Klaidų gali padaryti bet kuris asmuo, dalyvaujantys skrydyje.

ii)

Pavyzdys galėtų būti žmogaus klaida, dėl kurios netinkamai pakrautas krovinys, kuris skrydžio metu gali nukristi nuo UA.

iii)

Kitas pavyzdys galėtų būti žmogiškoji klaida neištiesus antenos stiebo, taip sumažinant C2 ryšio aprėptį.

Pastaba. Skrydžio parametrų apsauga neįtraukta į šį OSO, nes jai konkrečiai taikomas OSO Nr. 18.
(b)

Šis OSO apima:
i)

procedūras ir sąrašus;

ii)

mokymą;

iii)

UAS projektavimą, t. y. sistemas, aptinkančias ir (arba) atkuriančias žmogaus klaidas (pvz., apsauginiai kaiščiai, patvirtinimo funkcijų naudojimas, degalų ar
energijos sąnaudų stebėjimo funkcijos ir kt.)
Vientisumo lygis

ŽMOGAUS KLAIDA

OSO Nr. 19
Saugus
susigrąžinimas
po žmogaus
klaidos

1 kriterijus
(Procedūros ir
kontroliniai
sąrašai)
Komentarai
2 kriterijus
(Mokymai)

Mažas

Vidutinis

Didelis

Apibrėžiamos ir naudojamos procedūros ir kontroliniai sąrašai, kurie sumažina bet kurio su misija susijusio dalyvio galimų žmogaus klaidų riziką.
Procedūros numato bent:
— aiškų užduočių paskirstymą ir priskyrimą;
— vidinį kontrolinį sąrašą, užtikrinantį, kad darbuotojai tinkamai atliktų jiems skirtas užduotis.
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
— Nuotolinė įgula1 yra apmokyta naudoti procedūras ir kontrolinius sąrašus.
— Nuotolinį įgula1 gauna CRM2 mokymus.3
1
SORA kontekste terminas „nuotolinė įgula“ reiškia bet kurį asmenį, dalyvaujantį misijoje.
2

Komentarai

CRM mokymai orientuoti į efektyvų visos nuotolinės įgulos naudojimą, siekiant užtikrinti saugų ir efektyvų darbą, sumažinti klaidų skaičių, išvengti
streso ir padidinti efektyvumą.
3

3 kriterijus
(UAS
projektas)
Komentarai

Skirtumas tarp šio kriterijaus žemo, vidutinio ir aukšto patikimumo pasiekiamas užtikrinimo lygiu (žr. toliau pateiktą lentelę).
Sistemos, aptinkančios ir (arba) sugrąžinančios UA po žmogaus
Sistemos, aptinkančios ir (arba) atkuriančios žmogaus
klaidų, sukurtos pagal standartus, kuriuos kompetentinga
Toks pat kaip vidutinis.
klaidas, yra sukurtos pagal gerąją pramonės praktiką.
institucija laiko tinkamais, ir (arba) laikantis tai institucijai
priimtinų atitikties užtikrinimo priemonių.
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
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Užtikrinimo lygis

ŽMOGAUS KLAIDA

Vidutinis

Didelis

— Procedūroms ir kontroliniams sąrašams
nereikalingas patvirtinimas pagal standartą arba
atitikties užtikrinimo priemones, kurias
kompetentinga institucija laiko tinkamomis.
— Deklaruojamas procedūrų ir kontrolinių sąrašų
tinkamumas.

— Procedūros ir kontroliniai sąrašai tvirtinami
pagal standartus, kuriuos kompetentinga
institucija laiko tinkamais, ir (arba) pagal tai
institucijai priimtinas atitikties užtikrinimo
priemones.
— Procedūrų ir kontrolinių sąrašu tinkamumui
įrodyti naudojami šie būdai:
— specialieji skrydžio bandymai;
— modeliavimą, jei įrodyta, kad jis tinka
numatytam tikslui ir duoda teigiamų
rezultatų;

Toks pat kaip ir vidutinis. Papildomai:
— Skrydžio bandymai, atliekami siekiant
patvirtinti procedūras ir kontrolinius
sąrašus, apima visus skrydžio parametrus
arba yra konservatyvūs.
— Procedūras, kontrolinius sąrašus, skrydžio
bandymus ir modeliavimą patvirtina
kompetentinga trečioji šalis.

Komentarai

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

2 kriterijus
(Mokymai)

Apsvarstykite kriterijus, nustatytus bendrojo nuotolinės įgulos mokymo OSO užtikrinimo lygiui (t. y. OSO Nr. 09, 15 ir 22), atitinkančiam skrydžio SAIL.

Komentarai

Netaikoma

1 kriterijus
(Procedūros ir
kontroliniai
sąrašai)

OSO Nr. 19
Saugus
susigrąžinimas
po žmogaus
klaidos

3 kriterijus
(UAS
projektas)

Mažas

Pareiškėjas pareiškia, kad buvo pasiektas
reikalaujamas vientisumo lygis1.
Kompetentinga institucija gali prašyti EASA
patvirtinti nurodytą vientisumą.

1

Komentarai

Gali būti patvirtinančių įrodymų arba jų nebūti.

Netaikoma

Netaikoma

Pareiškėjas turi patvirtinančių įrodymų, kad yra
pasiektas reikiamas vientisumo lygis. Įrodymai
pateikiami atliekant bandymus, analizę,
imitavimą2, patikrinimus, peržiūrint projektą
arba įgaunant veiklos patirties.

EASA patvirtina nurodytą vientisumo lygį.

Jei skrydis klasifikuojamas kaip SAIL V, EASA
patvirtina deklaruotą vientisumą. Visais kitais
atvejais kompetentinga institucija gali prašyti
EASA patvirtinti nurodytą vientisumą.
2

Kai atliekamas modeliavimas, reikia pagrįsti
modeliavime naudojamą tikslinę aplinką.

Netaikoma
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OSO Nr. 20. Buvo atliktas žmogiškųjų veiksnių įvertinimas ir nustatyta, kad HMI tinka misijai
Vientisumo lygis

ŽMOGAUS KLAIDA
OSO Nr. 20
Buvo atliktas
žmogiškųjų veiksnių
įvertinimas ir
nustatyta, kad HMI
tinka misijai

Kriterijai

Komentarai

Mažas

Kriterijai

Komentarai

Didelis

Užtikrinimo lygis

ŽMOGAUS KLAIDA

OSO Nr. 20
Buvo atliktas
žmogiškųjų veiksnių
įvertinimas ir
nustatyta, kad HMI
tinka misijai

Vidutinis

UAS informacija ir valdymo sąsajos pateikiamos aiškiai ir glaustai, nesupainioja, nesukelia nepagrįsto nuovargio ir neprisideda prie nuotolinių įgulos
klaidų, kurios gali neigiamai paveikti skrydžio saugą.
Jei potencialiems VO palaikyti taikomos elektroninės priemonės, skirtos išlaikyti informuotumą apie bepiločio orlaivio padėtį, jos HMI:
— yra pakankamas, kad VO galėtų nustatyti UA padėtį veikimo metu;
— nesumažina VO galimybių:
— stebi oro erdvę, kurioje skraidinamas bepilotis orlaivis, vertindama ar nėra galimo susidūrimo pavojaus;
— nuolat palaikyti veiksmingą ryšį su nuotoliniu pilotu.

Mažas
Pareiškėjas atlieka UAS žmogiškųjų veiksnių
vertinimą, kad nustatytų, ar HMI tinka misijai.
HMI įvertinimas pagrįstas patikrinimu arba
analizėmis.
Kompetentinga institucija gali paprašyti EASA
paliudyti UAS HMI vertinimą.
Netaikoma

Vidutinis
Tas pats kaip „mažas“, bet HMI įvertinimas
pagrįstas demonstracijomis arba imitavimu.1
Jei skrydis klasifikuojama kaip SAIL V, EASA stebi
UAS HMI įvertinimą. Visais kitais atvejais
kompetentinga institucija gali prašyti EASA
paliudyti UAS HMI vertinimą.
1
Kai atliekamas modeliavimas, reikia pagrįsti
modeliavime naudojamą tikslinę aplinką.

Didelis
Toks pat kaip ir vidutinis. Be to, EASA stebi
UAS HMI vertinimą, o kompetentinga trečioji
šalis – galimų VO naudojamų elektroninių
priemonių HMI vertinimą.
Netaikoma
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E.8 OSO, susiję su nepageidaujamomis skrydžio vykdymo sąlygomis
OSO Nr. 23. Aplinkos sąlygos saugiam skrydžiui apibrėžtos, išmatuojamos ir jų laikomasi
NEPAGEIDAUJAMOS
SKRYDŽIO VYKDYMO
SĄLYGOS
1 kriterijus
OSO Nr. 23
(Apibrėžtis)
Aplinkos
Komentarai
sąlygos
2 kriterijus
saugiam
(Procedūros)
skrydžiui
Komentarai
apibrėžtos,
3 kriterijus
išmatuojamos
(Mokymai)
ir jų laikomasi
Komentarai
NEPAGEIDAUJAMOS
SKRYDŽIO VYKDYMO
SĄLYGOS
1 kriterijus
(Apibrėžtis)
Komentarai
OSO Nr. 23
Aplinkos
sąlygos
saugiam
skrydžiui
apibrėžtos,
išmatuojamos
ir jų laikomasi

VIENTISUMO LYGIS
Mažas

Vidutinis

Didelis

Aplinkos sąlygos saugiam skrydžiui yra nustatytos ir atspindėtos skrydžio vadove arba lygiaverčiame dokumente.

1

1

Skirtumas tarp šio kriterijaus žemo, vidutinio ir aukšto patikimumo pasiekiamas užtikrinimo lygiu (žr. toliau pateiktą lentelę).
Yra aplinkos sąlygų įvertinimo prieš misiją ir jos metu procedūros (t. y. vertinimas realiuoju laiku), įskaitant meteorologinių sąlygų įvertinimą (METAR,
TAFOR ir kt.) naudojant paprastą registravimo sistemą.2
2
Skirtumas tarp šio kriterijaus žemo, vidutinio ir aukšto patikimumo pasiekiamas užtikrinimo lygiu (žr. toliau pateiktą lentelę).
Mokymai apima meteorologinių sąlygų įvertinimą.3
3

Skirtumas tarp šio kriterijaus žemo, vidutinio ir aukšto patikimumo pasiekiamas užtikrinimo lygiu (žr. toliau pateiktą lentelę).
UŽTIKRINIMO LYGIS
Mažas

Vidutinis

Didelis

Atsižvelkite į 9 skirsnyje nurodytus kriterijus
Netaikoma

2 kriterijus
(Procedūros)

— Procedūroms nereikalingas patvirtinimas
pagal standartą arba atitikties užtikrinimo
priemones, kurias kompetentinga
institucija laiko tinkamomis.
— Deklaruojamas procedūrų ir kontrolinių
sąrašų tinkamumas.

Komentarai

Netaikoma

3 kriterijus
(Mokymai)

Mokymai yra deklaruojami savarankiškai (su
įrodymais).

Komentarai

Netaikoma

— Procedūros patvirtinamos pagal standartus, kuriuos
kompetentinga institucija laiko tinkamais, ir (arba)
pagal tai institucijai priimtinas atitikties užtikrinimo
priemones.
— Procedūrų tinkamumui įrodyti naudojami šie būdai:
— specialieji skrydžio bandymai;
—
modeliavimą, jei įrodyta, kad jis tinka numatytam
tikslui ir duoda teigiamų rezultatų;
Netaikoma
— Yra mokymo programa.
— UAS naudotojas teikia kompetencijomis pagrįstus,
teorinius ir praktinius mokymus.
Netaikoma

Toks pat kaip ir vidutinis. Papildomai:
— Skrydžio bandymai, atliekami siekiant
patvirtinti procedūras, apima visus
skrydžio parametrus arba yra
konservatyvūs.
— Procedūras, skrydžio bandymus ir
modeliavimą patvirtina kompetentinga
trečioji šalis.
Netaikoma
Kompetentinga trečioji šalis:
— tvirtina mokymo programą;
— tikrina nuotolinės įgulos kompetencijas.
Netaikoma
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OSO Nr. 24. UAS sukurta ir pritaikyta nepalankioms aplinkos sąlygoms (pvz., tinkami jutikliai, DO-160 kvalifikacija)
(a)

Siekdamas įvertinti šio OSO vientisumą, pareiškėjas nustato:
(1)

(b)

ar galima įskaityti įrenginių aplinkosauginės kvalifikacijos testus / deklaracijas, pvz. atsakant į šiuos klausimus:
(ii)

Ar pareiškėjas turi projekto ir eksploatacinių savybių deklaraciją (DDP), kurioje nurodomi aplinkosauginės kvalifikacijos lygiai, pagal kuriuos įranga
buvo išbandyta?

(iii)

Ar aplinkosaugos kvalifikacijos bandymai atitiko standartą, kurį kompetentinga institucija laiko tinkamu (pvz., DO-160)?

(iv)

Ar aplinkosaugos kvalifikacijos testai yra tinkami ir pakankami, kad apimtų visas su „ConOps“ susijusias aplinkos sąlygas?

(v)

Jei bandymai buvo atlikti ne pagal pripažintą standartą, ar juos atliko kvalifikuota organizacija arba subjektas, turintis patirties atliekant DO-160
panašius testus?

(2)

Ar įrangos tinkamumą numatytoms / numatomoms UAS aplinkos sąlygoms galima nustatyti pagal naudojimo patirtį arba atitinkamus bandymų rezultatus?

(3)

Bet kokie apribojimai, galintys turėti įtakos įrangos tinkamumui numatytoms / numatomoms UAS aplinkos sąlygoms.

Tais atvejais, kai UAS įranga turi tik dalį aplinkosaugos kvalifikacijos ir (arba) dalinio panašumo ir (arba) dalių, neturinčių kvalifikacijos, turėtų būti laikomasi
žemiausio vientisumo lygio.
VIENTISUMO LYGIS

NEPAGEIDAUJAMOS SKRYDŽIO
VYKDYMO SĄLYGOS
OSO Nr. 24
UAS sukurta ir
kvalifikuota
nepalankioms aplinkos
sąlygoms

Mažas

Didelis

Kriterijai

Netaikoma

UAS sukurtas siekiant apriboti aplinkos sąlygų
poveikį.

UAS sukurta pagal aplinkosaugos standartus, kuriuos
kompetentinga institucija laiko tinkamais, ir (arba) pagal tai
institucijai priimtinas atitikties užtikrinimo priemones.

Komentarai

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

UŽTIKRINIMO LYGIS

NEPAGEIDAUJAMOS SKRYDŽIO
VYKDYMO SĄLYGOS
OSO Nr. 24
UAS sukurta ir
kvalifikuota
nepalankioms aplinkos
sąlygoms

Vidutinis

Mažas

Vidutinis

Kriterijai

Netaikoma

Atsižvelkite į 9 skirsnyje nurodytus kriterijus

Komentarai

Netaikoma

Netaikoma

Didelis
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E.9 Techninio OSO užtikrinimo lygio kriterijai
Užtikrinimo lygis
Mažas

TECHNINIS
OSO

Kriterijai

Pareiškėjas pareiškia, kad buvo pasiektas
reikalaujamas vientisumo lygis1.

1

Komentarai

Gali būti patvirtinančių įrodymų arba jų
nebūti.

Vidutinis
Pareiškėjas turi patvirtinančių įrodymų, kad yra pasiektas
reikiamas vientisumo lygis. Paprastai tai atliekama
testuojant, vykdant analizę, imituojant2, tikrinant,
peržiūrint projektą arba įgaunant veiklos patirties.
Kompetentinga institucija gali prašyti EASA patvirtinti
nurodytą vientisumą.
2
Kai atliekamas modeliavimas, reikia pagrįsti
modeliavime naudojamą tikslinę aplinką.

Didelis

EASA patvirtina nurodytą vientisumo lygį.

Netaikoma
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AMC2 11 straipsnis „Veiklos rizikos vertinimo taisyklės“
IŠ ANKSTO NUSTATYTAS RIZIKOS VERTINIMAS PDRA-G01 1.2 versija
LEIDIMAS 2022 m. sausis
(a)

Taikymo sritis
Šis PDRA sukurtas taikant metodiką, aprašytą UAS reglamento AMC1 11 straipsnyje skrydžiams naudojant UAS, atliekamiems specialiojoje kategorijoje:

(b)

(1)

su UA, kurių didžiausi būdingi matmenys (pvz., sparnų plotis, rotoriaus skersmuo / plotas arba maksimalus atstumas tarp rotorių, jei tai daugiasraigtis UA) iki
3 m, o tipinė kinetinė energija – iki 34 kJ;

(2)

nuotolinio piloto BVLOS su vizualiu rizikos ore mažinimu;

(3)

virš retai gyvenamų vietovių;

(4)

mažiau nei 150 m (500 pėdų) virš paviršiaus, virš kurio skrendama (arba bet kurio kito valstybės narės nustatyto atskaitos aukščio);

(5)

nekontroliuojamoje oro erdvėje.

PDRA apibūdinimas ir sąlygos
Šio PDRA apibūdinimas ir sąlygos yra apibendrinti lentelėje PDRA-G01.1:

PDRA apibūdinimas ir sąlygos
Įrodymo
Būklė
būdas
1. Skrydžio apibūdinimas (apimtis ir apribojimai)
Žmogaus
1.1 Jokių autonominių skrydžių: nuotolinis pilotas turi turėti galimybę išlaikyti UA
įsikišimo lygis
kontrolę, išskyrus tuos atvejus, kai prarandama vadovavimo ir valdymo (C2)
sąsaja.
1.2 Nuotolinis pilotas vienu metu turėtų skraidinti tik vieną UA.
Savideklaracija
1.3 Nuotolinis pilotas neturi skraidinti UA iš judančios transporto priemonės.
Tema

1.4 Nuotolinis pilotas neturi perduoti UA valdymo kitam valdymo padaliniui.

Vientisumas1

Įrodymas1

Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

______________________
1 Pildo UAS naudotojas.
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UA
riba

diapazono

Vietoje, virš kurių
skrendama

UA apribojimai

Skrydžio aukščio
riba

Oro erdvė

1.5 Paleidimas / susigrąžinimas: VLOS atstumu nuo nuotolinio piloto, jei
skraidinama ne iš saugios paruoštos zonos.
Pastaba. „saugiai paruošta zona“ – tai kontroliuojamoji antžeminė zona, tinkama
saugiam UA paleidimui / susigrąžinimui.
1.6 Skrydžio metu:
1.6.1 Jei AO nėra: UA neskraidinamas toliau kaip 1 km (arba kitą kompetentingos
Savideklaracija
institucijos nustatytą atstumą) nuo nuotolinio piloto.
Pastaba. Nuotolinio piloto darbo krūvis turėtų leisti jam nuolat vizualiai įvertinti oro
erdvę.
1.6.2 Jei AO yra: skrydžio zona neribojama, jei UA eksploatuojamas ne toliau kaip
1 km (nebent kompetentinga institucija nustato kitokį atstumą) nuo AO, kuris
yra arčiausiai UA.
1.7 Skrydžiai naudojant UAS turėtų būti vykdomi virš retai gyvenamų vietovių.
Deklaracija,
paremta
duomenimis

Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių, kitu atveju nurodykite
„Netaikoma“.

„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių, kitu atveju nurodykite
„Netaikoma“.
Įterpkite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių, kuriame pateikiamos
gyventojų tankumo nustatymo
procedūros.

1.8 Didžiausi būdingi matmenys (pvz., sparnų plotis, rotoriaus skersmuo / plotas
arba maksimalus atstumas tarp rotorių, jei tai daugiasraigtis UA): 3 m
Savideklaracija
1.9 Tipinė kinetinė energija (kaip apibrėžta UAS reglamento 11 straipsnio AMC1
2.3.1 punkto k papunktyje: iki 34 kJ
1.10 Didžiausias darbinio tūrio aukštis neturėtų būti didesnis nei 150 m (500 pėdų)
virš zonos, virš kurios skrendama (arba bet kurios kitos valstybės narės
Savideklaracija
nustatytos aukščio ribos).
Pastaba. Be vertikalios naudojamoji erdvės ribos, reikia atsižvelgti į rizikos ore
atsargą (žr. šios lentelės 3 punktą „Rizika ore“).
1.11 UA negalima skraidinti:
1.11.1. nekontroliuojamoje oro erdvėje (atitinka rizikos ore klasę ARC-b);

Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
Aprašykite, kaip
nustatomi gyventojų
tankumo duomenys.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM

„Pareiškiu, kad laikomasi

Savideklaracija

Matomumas
Savideklaracija
Kita

Savideklaracija

1.11.2. atskirtoje zonoje (atitinkančioje rizikos ore klasę ARC-a);
1.11.3. jeigu valstybės narės nustato kitaip pagal 15 straipsnį (su ne didesne nei
ARC-b susijusios rizikos ore klase).
1.12 UA turėtų būti eksploatuojama zonoje, kurioje skrydžio matomumas yra
didesnis nei 5 km.
Pastaba. Žr. GM1 UAS.STS-02.020(3).
1.13 UA neturėtų būti naudojamas medžiagoms numesti arba pavojingiems
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kroviniams gabenti, išskyrus daiktų, susijusių su žemės ūkio, sodininkystės ar
miškininkystės veikla, numetimą, kai tokių daiktų gabenimas nepažeidžia kitų
galiojančių taisyklių.
2. Veiklos rizikos klasifikacija (pagal klasifikaciją, apibrėžtą UAS reglamento 11 straipsnio AMC1)
Galutinė GRC
Galutinė ARC
ARC-b
SAIL
3
3. Veiklos rizikos mažinimo priemonės
Naudojamoji
3.1 Norėdamas nustatyti naudojamąją erdvę, pareiškėjas turėtų atsižvelgti į UAS
erdvė (žr. AMC1
padėties išlaikymo galimybes 4D erdvėje (platuma, ilguma, aukštis ir laikas).
11 straipsnio 2
3.2 Visų pirma, nustatant naudojamąją erdvę, reikia atsižvelgti į navigacijos
pav.)
Savideklaracija
sprendimo tikslumą, techninę UAS skrydžio klaidą, taip pat į skrydžio
trajektorijos apibrėžimo klaidą (pvz., žemėlapio klaidą) ir delsą.
3.3 Nuotolinis pilotas turėtų taikyti avarines procedūras, jei atsiranda požymių, kad
UA gali viršyti naudojamosios erdvės ribas.
Antžeminė rizika
3.4 UAS naudotojas turėtų sukurti antžeminės rizikos atsargą, kad apsaugotų ant
žemės už naudojamosios erdvės esančias trečiąsias šalis.
3.4.1 Minimalus kriterijus turėtų būti „1:1 taisyklės“ naudojimas (pvz., jei UA
planuojama eksploatuoti 150 m aukštyje, antžeminės rizikos atsarga turi
būti bent 150 m).
Savideklaracija 3.5 Naudojamoji erdvė ir antžeminės rizikos atsarga turėtų būti retai gyvenamoje
vietovėje.
3.6 Pareiškėjas turi įvertinti skrydžių vykdymo vietą, paprastai atlikdamas
patikrinimą arba įvertinimą vietoje, ir turėtų galėti pagrįsti mažesnį žmonių,
kuriems gresia pavojus, tankį skrydžių vykdymo vietoje ir antžeminės rizikos
atsargos zonoje.
Pavojus ore
3.7 UAS naudotojas turėtų sukurti skrydžio rizikos atsargą, kad apsaugotų ore už
naudojamosios erdvės esančias trečiąsias šalis.
3.8 Ši rizikos ore atsarga turi būti izoliuota oro erdvėje, atitinkančioje 1.11 punkte
nustatytas sąlygas, ir virš retai gyvenamų vietovių. Jei skrydžio viršutinė riba
viršija 120 m aukštį, papildomos vertikalios rizikos ore atsargos nereikia.
Savideklaracija

skyrių arba skirsnį.

reikalavimų.“

II
Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
Jei skrydžiai aukštis
viršija 120 m ir iki 150 m,
pridėkite: „Patvirtinantys
įrodymai yra įtraukti į
OM“.
„Pagrindimas,
patvirtinantis atitinkamą
rizikos ore atsargą, yra
dokumentuotas […].“

92 psl. iš 161

ED sprendimo 2019/021/R I priedas

Deklaracija,
paremta
duomenimis
Stebėtojai3

3.9 Naudojamoji erdvė turi būti už bet kurios geografinės zonos, atitinkančios
skrydžių apribojimo zoną, kaip apibrėžta atsakingos institucijos, nebent UAS
naudotojui būtų suteiktas atitinkamas leidimas.
3.10 Prieš skrydį nuotolinis pilotas turi įvertinti planuojamo skrydžio artumą
pilotuojamų orlaivių veiklai.
3.11 Jei skrydis naudojant UAS vykdoma aukščiau 120 m ir iki 150 m, UAS
naudotojas turėtų parengti atitinkamas procedūras, kad nekiltų pavojaus
kitiems oro erdvės naudotojams.

3.12 Jei UAS naudotojas nusprendžia įdarbinti bent vieną oro erdvės stebėtoją (AO),
jis gali skraidinti UAS ne daugiau nei 1.6.2 punkte nurodytą atstumą.
3.13 UAS naudotojas turėtų užtikrinti teisingą AO išdėstymą ir atitinkamą skaičių
numatytoje skrydžio trajektorijoje. Prieš kiekvieną skrydį UAS naudotojas
turėtų patikrinti, ar:
3.13.1. AO matomumas ir planuojamas atstumas neviršija priimtinų ribų,
nustatytų skrydžių vykdymo vadove (OM);
3.13.2 nėra galimų reljefo kliūčių kiekvienam AO;
Savideklaracija
3.13.3 tarp zonų, kurias dengia kiekvienas AO, nėra tarpų;.

3.13.4 ryšys su kiekvienu AO yra užmegztas ir veiksmingas;

3.13.5. jei AO naudoja priemones UA padėčiai nustatyti, tos priemonės veikia ir
yra veiksmingos.
Pastaba. Vietoj AO nuotolinis pilotas gali stebėti oro erdvę, jei darbo krūvis leidžia
atlikti savo pareigas.

Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.

Aprašykite, kaip nuotoliniai pilotai ir
AO (jei įdarbinti) gali įvertinti UA
aukštį, palyginti su kitais oro erdvės
naudotojais2.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių / skiltį, kitu atveju nurodykite
„Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių / skiltį, kitu atveju nurodykite
„Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių / skiltį, kitu atveju nurodykite
„Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių / skiltį, kitu atveju nurodykite
„Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių / skiltį, kitu atveju nurodykite
„Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių / skiltį, kitu atveju nurodykite
„Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą OM
skyrių / skiltį, kitu atveju nurodykite
„Netaikoma“.

„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu
atitiktį
reikalavimams.“
arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu
atitiktį
reikalavimams.“
arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu
atitiktį
reikalavimams.“
arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu
atitiktį
reikalavimams.“
arba
„Netaikoma“

_____________________________
2
UAS naudotojas turėtų įrodyti, kad pakankamai pasitiki informacijos apie UA aukštį ir priemones, skirtas išvengti kitų oro erdvės naudotojų bei kliūčių šalia UA, tikslumu.
3 Pagrindines AO pareigas žr. UAS.STS-02.050 punkte.
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4. UAS naudotojas ir skrydžių naudojant UAS sąlygos
UAS naudotojas
4.1 UAS naudotojas turėtų:
ir skrydžiai
4.1.1 parengti skrydžių vykdymo vadovą (OM) (šabloną žr. AMC1
naudojant UAS
UAS.SPEC.030(3)(e), o papildomą informaciją – GM1 UAS.SPEC.030(3(e));

Deklaracija,
paremta
duomenimis

Aprašykite,
vykdoma.

kaip

ši

sąlyga

4.1.2. parengti procedūras, užtikrinančias, kad vykdant numatytą skrydį būtų
laikomasi skrydžių vykdymo vietai taikomų saugumo reikalavimų;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

4.1.3 sukurti priemones, skirtas apsaugoti UAS nuo neteisėtos veiklos ir
neteisėtos prieigos;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

4.1.4 parengti procedūras, užtikrinančias, kad visi skrydžiai atitiktų Reglamentą
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir
dėl laisvo tokių duomenų judėjimo; visų pirma, UAS naudotojas turėtų
atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, kai to reikalauja valstybės
narės nacionalinė duomenų apsaugos institucija dėl reglamento 35
straipsnio taikymo;
4.1.5 parengti gaires nuotoliniams pilotams, kad būtų galima planuoti UAS
skrydžius taip, kad žmonėms ir gyvūnams kiltų kuo mažiau nepatogumų,
įskaitant triukšmą ir kitus su emisijomis susijusius nepatogumus;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

4.1.6 parengti avarijos likvidavimo planą (ERP) pagal „vidutinio“ patikimumo
lygio sąlygas (žr. AMC3 UAS.SPEC.030(3)(e));

Aprašykite,
vykdoma.

kaip

ši

sąlyga

4.1.7 patvirtinti veiklos procedūras pagal „vidutinio“ patikimumo lygio sąlygas,
įtrauktas į AMC2 UAS.SPEC.030(3)(e);

Aprašykite,
vykdoma.

kaip

ši

sąlyga

4.1.8 užtikrinti nenumatytų atvejų ir avarinių procedūrų tinkamumą. Tam įrodyti
naudojamas vienas iš šių būdų:
a) specialieji skrydžio bandymai;
b) imitavimas, jei imitavimo priemonių reprezentatyvumas teigiamais
rezultatais įrodomas numatytam tikslui;

Aprašykite,
vykdoma.

kaip

ši

sąlyga

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų
ir
kad
patvirtinamieji įrodymai yra
įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų
ir
kad
patvirtinamieji įrodymai yra
įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų
ir
kad
patvirtinamieji įrodymai yra
įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų
ir
kad
patvirtinamieji įrodymai yra
įtraukti į OM.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai yra
įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad ERP yra
prieinamas kompetentingai
institucijai peržiūrėti.
„Pareiškiu, kad laikomasi šios
sąlygos, ir kad kompetentinga
institucija gali peržiūrėti šios
sąlygos aprašą.
„Pareiškiu, kad laikomasi šios
sąlygos, ir kad kompetentinga
institucija gali peržiūrėti šios
sąlygos aprašą.
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c) kitos kompetentingai institucijai priimtinos priemonės;
4.1.9. turėti politiką, kurioje apibrėžiama, kaip nuotolinis pilotas ir bet kuris kitas
darbuotojas, atsakingas už pareigas, būtinas skrydžiui naudojant UAS, gali
paskelbti, kad yra tinkamas veikti prieš pradedant bet kokį skrydį;

UAS priežiūra

Savideklaracija

Išorės paslaugos
Savideklaracija

Aprašykite,
vykdoma.

kaip

ši

sąlyga

4.1.10. kiekvienam skrydžiui paskirti nuotolinį pilotą, turintį atitinkamą
kompetenciją, ir kitą darbuotoją, atsakingą už pareigas, būtinas skrydžiui
naudojant UAS (jei reikia);

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

4.1.11. užtikrinti, kad skrydžio metu, siekiant išvengti žalingųjų trukdžių, būtų
efektyviai naudojamas radijo spektras ir sudaromos sąlygos jam naudoti;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

4.1.12 saugoti ne trumpiau kaip 3 metus ir nuolat atnaujinti informaciją apie
skrydžius naudojant UAS, įskaitant neįprastus techninius ar eksploatacinius
įvykius ir kitus duomenis, kaip reikalaujama deklaracijoje arba naudojimo
leidime.

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

4.2 UAS naudotojas turėtų:
4.2.1 užtikrinti, kad UAS naudotojo nustatytos UAS priežiūros instrukcijos būtų
įtrauktos į OM ir apimtų bent UAS gamintojo instrukcijas ir reikalavimus, jei
taikomi;
4.2.2 užtikrinti, kad techninės priežiūros darbuotojai, atlikdami techninę
priežiūrą, laikytųsi UAS techninės priežiūros instrukcijų;
4.2.3 saugoti ne trumpiau kaip 3 metus ir nuolat atnaujinti UAS atliktos
priežiūros veiklos įrašus;
4.2.4 sudaryti ir nuolat atnaujinti UAS naudotojo įdarbintų techninės priežiūros
darbuotojų sąrašą;
4.2.5 laikytis UAS.SPEC.100 punkto, jei UAS naudoja sertifikuotą įrangą;

4.3 UAS naudotojas turi užtikrinti, kad bet kurios iš išorės teikiamos paslaugos,
būtinos skrydžio saugai, veikimo lygis būtų tinkamas numatytai veiklai. UAS
naudotojas turi pareikšti, kad šis veikimo lygis yra tinkamai pasiektas.
4.4 UAS naudotojas turi nustatyti ir paskirstyti UAS naudotojo ir išorės paslaugų
teikėjo (-ų), jei taikoma, vaidmenis ir atsakomybę.

„Pareiškiu, kad laikomasi šios
sąlygos, ir kad kompetentinga
institucija gali peržiūrėti šios
sąlygos aprašą.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai yra
įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai yra
įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad duomenų
įrašai yra prieinami
kompetentingai institucijai
peržiūrėti.

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“

laikomasi

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite
nuorodą
arba
„Netaikoma“ į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.
Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu
reikalavimams.“
„Netaikoma“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“

laikomasi

Aprašykite,
vykdoma.

„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“

kaip

ši

sąlyga

laikomasi
laikomasi
atitiktį
arba
laikomasi

laikomasi
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5. Darbuotojų, atsakingų už skrydžiams naudojant UAS svarbias pareigas, sąlygos
Bendrai
5.1 UAS naudotojas turi užtikrinti, kad visi darbuotojai, atsakingi už skrydžiui
naudojant UAS svarbias pareigas, gautų kompetencija pagrįstus, teorinius ir
praktinius mokymus, susijusius su jų pareigomis, kuriuos sudaro taikomi teoriniai
elementai, gauti iš AMC1 UAS.SPEC.050(1)(d) ir praktiniai elementai iš AMC2
UAS.SPEC.050(1)(d) ir UAS.SPEC.050(1)(e). Be to, ne nuotoliniams pilotams, taip
pat iš AMC3 UAS.SPEC.050(1)(d).
Deklaracija,
paremta
duomenimis
5.2 UAS naudotojas turi saugoti ir atnaujinti visų atitinkamų kvalifikacijų ir mokymo
kursų, kuriuos baigė nuotolinis pilotas ir kiti darbuotojai, atsakingi už svarbias
UAS skrydžiams reikalingas pareigas, bei techninės priežiūros personalo įrašus
mažiausiai 3 metus po to, kai šie asmenys nustojo dirbti organizacijoje arba
pakeitė pareigas organizacijoje.
Nuotolinis pilotas

5.3 Nuotolinis pilotas turi turėti teisę atšaukti arba atidėti bet kurį arba visus
skrydžius šiomis sąlygomis:
5.3.1 kai kyla pavojus žmonių saugumui;
5.3.2 kai kyla pavojus ant žemės esančiam turtui;
5.3.3. kai kyla pavojus kitiems oro erdvės naudotojams;
5.3.4 kai pažeidžiamos naudojimo leidimo sąlygos.
Savideklaracija

5.4 Jei naudojami AO, nuotolinis pilotas turi užtikrinti, kad būtų prieinamas
reikiamas AO skaičius ir jie būtų tinkamai išdėstyti ir kad būtų galima tinkamai
užmegzti ryšį su jais.
5.5 Nuotolinis pilotas turėtų:
5.5.1. nevykdyti pareigų apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų ar alkoholio
arba dėl traumų, nuovargio, vaistų, ligos ar kitų priežasčių negalėdamas
atlikti savo pareigų;
5.5.2 būti susipažinęs su UAS gamintojo pateiktomis instrukcijomis;
5.5.3 užtikrinti, kad UA skristų vengiant debesų;
5.5.4 be pagalbos vizualiai įvertinti oro erdvę ir užtikrinti, kad AO galėtų atlikti tą

Aprašykite,
vykdoma.

Aprašykite,
vykdoma.

kaip

kaip

ši

ši

sąlyga

sąlyga

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
Kompetentingos institucijos
arba jos įgalioto atstovo
prašymu galima patikrinti
mokymo įrodymus. Mokymo
programa yra dokumentuota
OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

Įrašų saugojimo duomenis
galima patikrinti
kompetentingos institucijos
prašymu.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“

laikomasi

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą

„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad

laikomasi
laikomasi
laikomasi
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patį, jei reikia, kad būtų išvengta galimo susidūrimo pavojaus;
5.5.5 gauti atnaujintą informaciją, susijusią su numatomu skrydžiu, apie visas
geografines zonas, nustatytas pagal UAS reglamento 15 straipsnį;
5.5.6 užtikrinti, kad UAS būtų saugios būklės, kad būtų galima saugiai užbaigti
numatytą skrydį, ir, jei taikoma, patikrinti, ar tiesioginis nuotolinis
atpažinimas yra aktyvus ir atnaujintas.
5.6 Kai reikalinga daugianarės įgulos sąveika (MCC), UAS naudotojas turėtų:
5.6.1. paskirti nuotolinį įgulos vadą atsakingą už kiekvieną skrydį;

Daugianarės
įgulos
sąveika
(MCC)

Savideklaracija

5.6.2 įtraukti procedūras, skirtas užtikrinti koordinavimą tarp nuotolinių įgulos
narių naudojant patikimus ir veiksmingus ryšio kanalus; į šias procedūras
turėtų įeiti bent:
5.6.2.1 užduočių paskirstymas nuotolinės įgulos nariams;

5.6.2.2 nuoseklaus ryšio užmezgimas;

5.6.3 užtikrinti, kad nuotolinės įgulos mokymas apimtų MCC.

Techninės
priežiūros
darbuotojai

Deklaracija,
paremta
duomenimis

Darbuotojai,
atsakingi už
pareigas, būtinas
Savideklaracija
UAS skrydžiams,
yra tinkami
vykdyti skrydžius
6. Techninės sąlygos

5.7 Kiekvienas priežiūros darbuotojas, kurį UAS naudotojas įgaliojo atlikti techninės
priežiūros veiklą, turi būti tinkamai apmokytas dokumentais pagrįstų techninės
priežiūros procedūrų.

5.8 Darbuotojai, atsakingi už pareigas, būtinas UAS skrydžiams, prieš vykdydami bet
kokį skrydį turi deklaruoti, kad yra tinkami dirbti pagal UAS naudotojo nustatytą
politiką.

OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu
atitiktį
reikalavimams.“
arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu
atitiktį
reikalavimams.“
arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu
atitiktį
reikalavimams.“
arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu
atitiktį
reikalavimams.“
arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu
atitiktį
reikalavimams.“
arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai yra
įtraukti į OM.
Kompetentingos institucijos
prašymu
galima
gauti
mokymo įrodymus.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

laikomasi
laikomasi

6.1 UAS turi būti aprūpintos priemonėmis, leidžiančiomis stebėti svarbiausius
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saugaus skrydžio parametrus, visų pirma:
6.1.1 UA padėtį, aukštį arba aukštį virš jūros lygio, antžeminį greitį arba oro
greitį, padėtį ir trajektoriją;
6.1.2 UAS energijos būseną (degalus, akumuliatoriaus įkrovą ir kt.);

Žmogaus
mašinos
(HMI)

6.1.3 kritinių funkcijų ir sistemų būklę; RD signalais pagrįstoms paslaugoms (pvz.,
C2 valdymo ir kontrolės sąsajai, GNSS ir kt.) turėtų būti numatytos bent
priemonės, leidžiančios stebėti tinkamą veikimą ir įjungti įspėjimą, kai
našumo lygis tampa per žemas.
6.2 UA turi būti pajėgus saugiai nusileisti iš savo darbinio aukščio į „saugų aukštį“ per
mažiau nei 1 minutę arba išlaikyti bent 2,5 m/s (500 fpm) nusileidimo greitį.
6.3 UAS informacijos ir valdymo sąsajos turi būti pateiktos aiškiai ir glaustai ir neturi
klaidinti, pernelyg varginti ar trukdyti darbuotojams, atsakingiems už pareigas,
būtinas UAS skrydžiams, taip, kad dėl to galėtų nukentėti skrydžio sauga.
6.4 Jei AO pareigai išlaikyti informuotumą apie UA padėtį, palaikyti yra naudojamos
elektroninės priemonės, HMI:
6.4.1 turi būti pakankamai lengvai suprantama, kad AO galėtų nustatyti UA
padėtį skrydžio metu;

ir
sąsaja

Savideklaracija

6.4.2 turi nesumažinti AO gebėjimo:
6.4.2.1 be pagalbos atlikti vizualinį oro erdvės, kurioje veikia UA, įvertinimą dėl
galimo susidūrimo pavojaus;
6.4.2.2 nuolat palaikyti veiksmingą ryšį su nuotoliniu pilotu.

C2 sąsajos ir ryšys

Savideklaracija

6.5. UAS naudotojas turėtų atlikti UAS vertinimą, kuriame būtų atsižvelgta į
žmogiškuosius veiksnius, kad nustatytų, ar HMI yra tinkama skrydžiui.
6.6 UAS turi atitikti taikomus radijo įrangos ir radijo dažnių spektro naudojimo
reikalavimus.
6.7 Reikia naudoti apsaugos nuo trukdžių mechanizmus, ypač jei C2 sąsajai
naudojamos nelicencijuotos juostos (pvz., ISM) (pvz., FHSS, DSSS arba OFDM
technologijos arba dažnių konfliktų išvengimas pagal procedūrą).
6.8 UAS turi turėti C2 sąsają, apsaugotą nuo neteisėtos prieigos prie vadovavimo ir
valdymo funkcijų.
6.9 Praradus C2 sąsają, UAS turi turėti patikimą ir nuspėjamą metodą susigrąžinti UA
vadovavimo ir valdymo ryšį arba nutraukti skrydį taip, kad būtų sumažintas bet

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“

laikomasi

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“

laikomasi

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.

„Pareiškiu
reikalavimams.“
„Netaikoma“

atitiktį
arba

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.
Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu
reikalavimams.“
„Netaikoma“
„Pareiškiu
reikalavimams.“
„Netaikoma“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“

atitiktį
arba

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“

laikomasi
laikomasi

laikomasi

atitiktį
arba
laikomasi
laikomasi
laikomasi

laikomasi
laikomasi
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Taktinis
rizikos
mažinimas
Savideklaracija

Izoliavimas

Deklaracija,
paremta
duomenimis

koks nepageidaujamas poveikis trečiosioms šalims ore arba ant žemės.
6.10 Ryšys tarp nuotolinio piloto ir AO turėtų suteikti nuotoliniam pilotui
pakankamai laiko atlikti manevrus su UA, kad išvengtų susidūrimo su
pilotuojamu orlaiviu rizikos pagal UAS reglamento UAS.SPEC.060 punkto 3
dalies b papunktį.
6.11 UAS konstrukcija turi būti tinkama, kad laikas nuo nuotolinio piloto komandos
jos vykdymo UA neviršytų 5 sekundžių.
6.12 Kai elektroninės priemonės naudojamos padėti nuotoliniam pilotui ir (arba) AO
sužinoti UA padėtį potencialių „įsibrovėlių į oro erdvę“ atžvilgiu, informacija
teikiama su delsa ir įsibrovimo duomenų (pvz., padėtis, greitis, aukštis,
trajektorija), kurie palaiko sprendimo kriterijus, atnaujinimo dažniu.
6.13 Siekdamas užtikrinti saugų susigrąžinimą po techninės problemos, susijusios su
UAS arba išorine sistema, kuri palaiko skrydį, UAS naudotojas turi užtikrinti,
kad:
6.13.1 joks tikėtinas UAS arba bet kokios išorinės sistemos, palaikančios skrydį,
gedimas nesukeltų skrydžio už naudojamosios erdvės ribų;
6.13.2 pagrįstai tikimasi, kad žūtis neįvyks dėl galimo UAS arba bet kokios
išorinės sistemos, palaikančios skrydį, gedimo.
6.14 Vertikalus naudojamosios erdvės išplėtimas turi būti 150 m virš paviršiaus (arba
bet kurio kito valstybės narės nustatyto atskaitos aukščio virš jūros lygio).
Pastaba. Sąvoka „tikėtina“ suprantama kaip kokybinė interpretacija, t. y.
„numatoma, kad įvyks bent vieną kartą per visą sistemos / elemento eksploatavimo
laiką“.

Aprašykite,
vykdoma.

kaip

ši

sąlyga

„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“

laikomasi

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.

„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu
reikalavimams.“
„Netaikoma“

laikomasi

Aprašykite,
vykdoma.
Aprašykite,
vykdoma.
Aprašykite,
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

kaip

ši

sąlyga

kaip

ši

sąlyga

kaip

ši

sąlyga

atitiktį
arba

„Galimas projektavimo ir
įrengimo įvertinimas, kuris
apima bent:
— projektavimo ir įrengimo
ypatybes
(nepriklausomybę,
atskyrimą ir dubliavimą);
— konkrečius pavojus (pvz.,
kruša, ledas, sniegas,
elektromagnetiniai
trukdžiai ir kt.), susijusius
su skrydžio tipu.“

Deklaracija,
paremta
duomenimis

6.15 Jei gretimoje vietoje yra žmonių sambūris arba gretima oro erdvė priskiriama
ARC-d klasei (pagal SORA), taikomos toliau nurodytos papildomos sąlygos.
6.15.1 UAS turi būti sukurta pagal standartus, kuriuos kompetentinga institucija
laiko tinkamais, ir (arba) laikantis tai kompetentingai institucijai priimtinų
atitikties užtikrinimo priemonių, kad:
6.15.1.1 UA išskridimo iš naudojamosios erdvės tikimybė turi būti mažesnė nei
10–4/FH;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį arba
nurodykite „Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį arba

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
Yra analizės ir (arba) bandymų
duomenų
su
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6.15.1.2. joks vienas UAS arba bet kokios išorinės sistemos, palaikančios skrydį,
gedimas nesukeltų skrydžio už antžeminės rizikos atsargos ribų.
Pastaba. Sąvoką „gedimas“ reikia suprasti kaip įvykį, kuris paveikia komponento,
dalies ar elemento veikimą taip, kad šis nebegali veikti taip, kaip numatyta. Klaidos
gali sukelti gedimus, bet pačios savaime nėra laikomos gedimais. Kai kurie
konstrukciniai arba mechaniniai gedimai gali būti neįtraukti į kriterijų, jei galima
įrodyti, kad šios mechaninės dalys buvo suprojektuotos pagal geriausią aviacijos
pramonės praktiką.
6.15.2 SW ir AEH, kurių kūrimo klaida(-os) gali tiesiogiai lemti skrydžius už
antžeminės rizikos atsargos ribų, turi būti kuriami pagal pramonės
standartą arba metodiką, kurią kompetentinga institucija pripažįsta
tinkama.
1 pastaba. Siūlomos papildomos saugos sąlygos apima ir vientisumo, ir užtikrinimo
lygius.

Nuotolinis
atpažinimas4
Savideklaracija

Žiburiai4
Savideklaracija

2 pastaba. Siūlomos papildomos saugos sąlygos nereiškia, kad reikia sistemingai
kurti SW ir AEH pagal pramonės standartą arba metodiką, kurią kompetentinga
institucija pripažįsta kaip tinkamą. Pavyzdžiui, jei UA projektas apima nepriklausomą
variklio išjungimo funkciją, kuri sistemingai neleidžia UA išskristi iš antžeminės rizikos
atsargos zonos dėl pavienių gedimų arba skrydžio valdymo įtaisų SW/AEH klaidos,
6.15.1 punkto sąlygų tikslas gali būti laikomas įvykdytu.
6.16 UAS turi unikalų serijos numerį, atitinkantį 2019 m. standartą ANSI/CTA-2063A-2019 Mažų bepiločių orlaivių sistemų serijos numeriai pagal Reglamento (ES)
2019/945 40 straipsnio 4 dalį.
6.17 UAS yra įrengta nuotolinio identifikavimo sistema pagal Reglamento (ES)
2019/945 40 straipsnio 5 dalį.
6.18 Jei UAS skraidinama naktį, joje yra bent vienas žalias mirksintis žiburys pagal
UAS reglamento UAS.SPEC.050(1)(l)(i) punktą.

nurodykite „Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį arba
nurodykite „Netaikoma“.

patvirtinamaisiais įrodymais.

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį arba
nurodykite „Netaikoma“.

Aprašykite,
vykdoma.

kaip

ši

sąlyga

„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“

laikomasi

Aprašykite,
vykdoma.
Aprašykite,
vykdoma.

kaip

ši

sąlyga

laikomasi

kaip

ši

sąlyga

„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu
reikalavimams.“
„Netaikoma“

atitiktį
arba

PDRA-G01.1 lentelė. Pagrindiniai PDRA-G01 apribojimai ir sąlygos
______________________
4

Taikoma nuo 2022 m. liepos 1 d.
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AMC3 11 straipsnis „Veiklos rizikos vertinimo taisyklės“
IŠ ANKSTO NUSTATYTAS RIZIKOS VERTINIMAS PDRA-G02 1.1 versiją
2022 m. sausio mėn. LEIDIMAS
(a)

Taikymo sritis
Šis PDRA sukurtas taikant metodiką, aprašytą UAS reglamento AMC1 11 straipsnyje skrydžiams naudojant UAS, atliekamiems „specialiojoje“ kategorijoje su šiais
pagrindiniais požymiais:

(b)

(1)

UA, kurių didžiausi būdingi matmenys (pvz., sparnų plotis, rotoriaus skersmuo / plotas arba maksimalus atstumas tarp rotorių, jei tai daugiasraigtis UA) iki 3
m, o tipinė kinetinė energija – iki 34 kJ;

(2)

nuotolinio piloto BVLOS;

(3)

virš retai gyvenamų vietovių;

(4)

oro erdvėje, kuri yra rezervuota arba atskirta skrydžiams naudojant UAS, atitinkančioje riziką ore, kuri gali būti klasifikuojama kaip ARC-a.

(6)

tiesioginės C2 sąsajos5 (radijo matymo linijos) skrydžio zonoje iki rezervuotos oro erdvės viršutinės ribos aukščio.

PDRA apibūdinimas ir sąlygos
Šio PDRA apibūdinimas ir sąlygos yra apibendrinti lentelėje PDRA-G02.1.
PDRA apibūdinimas ir sąlygos
Būklė

Tema

Įrodymo
būdas
1. Skrydžio apibūdinimas (apimtis ir apribojimai)
Žmogaus
1.1 Jokių autonominių skrydžių: nuotolinis pilotas turi turėti galimybę išlaikyti UA
įsikišimo lygis
kontrolę, išskyrus tuos atvejus, kai prarandama vadovavimo ir valdymo (C2) sąsaja.
1.2 Nuotolinis pilotas vienu metu turėtų skraidinti tik vieną UA.
Savideklaracija

1.3 Nuotolinis pilotas neturi skraidinti UA iš judančios transporto priemonės.
1.4 Nuotolinis pilotas neturi perduoti UA valdymo kitam valdymo padaliniui.

Vientisumas6

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

Įrodymas6

„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“

laikomasi
laikomasi
laikomasi
laikomasi

____________________________
5 Dėl to, kad trūksta patirties naudojant ryšio paslaugas, skirtas išplėsti C2 sąsajos aprėptį per ryšių tinklus (pvz., mobiliuosius tinklus), vykdant UAS skrydžius, kuriems taikomas šis PDRA, PDRA taikymo sritis iš pradžių apsiriboja
tiesioginės C2 sąsajos (tiesioginio ryšio tarp valdymo posto ir UA) aprėptimi. Įgijus daugiau patirties naudojant šias ryšių paslaugas, šios PDRA sąlygos gali būti peržiūrėtos, kad apimtų jų naudojimą.
6 Pildo UAS naudotojas.
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UA diapazono
riba

Vietoje, virš kurių
skrendama

UA apribojimai

1.5 Paleidimas / susigrąžinimas: VLOS atstumu nuo nuotolinio piloto, jei skraidinama
ne iš saugios paruoštos zonos.
Pastaba. „saugiai paruošta zona“ – tai kontroliuojamoji antžeminė zona, tinkama
Savideklaracija saugiam UA paleidimui / susigrąžinimui.
1.6 Skrydžio metu: Skrydžio zonos riba turi būti tiesioginės C2 sąsajos (radijo
priemonėmis matomo skrydžio) aprėpties zonoje, kad būtų užtikrintas saugus
skrydžio vykdymas.
1.7 Skrydžiai naudojant UAS turėtų būti vykdomi virš retai gyvenamų vietovių.
Deklaracija,
paremta
duomenimis

1.8 Didžiausi būdingi matmenys (pvz., sparnų plotis, rotoriaus skersmuo / plotas arba
maksimalus atstumas tarp rotorių, jei tai daugiasraigtis UA): 3 m
Savideklaracija
1.9 Tipinė kinetinė energija (kaip apibrėžta UAS reglamento 11 straipsnio AMC1 2.3.1
punkto k papunktyje: iki 34 kJ
Skrydžio aukščio
1.10 Didžiausią naudojamosios erdvės aukštį riboja rezervuotos arba atskirtos oro
riba
erdvės dydis.
Savideklaracija
Pastaba. Be vertikalios naudojamoji erdvės ribos, reikia atsižvelgti į rizikos ore atsargą
(žr. šios lentelės 3 punktą „Rizika ore“).
Oro erdvė
1.11 Skrydžiai turi būti vykdomi tik oro erdvėje, kuri yra rezervuota arba atskirta
Savideklaracija
skrydžiams naudojant UAS vykdyti (atitinka skrydžio riziką, kuri gali būti
klasifikuojama kaip ARC-a).
Matomumas
1.12 Jei kilimas ir tūpimas vykdomi nuotolinio piloto VLOS, matomumas turi būti
pakankamas, kad kilimo ir (arba) tūpimo fazės metu nekiltų pavojus žmonėms.
Savideklaracija
Nuotolinis pilotas turi nutraukti kilimą arba tūpimą, jei ant žemės esantiems
žmonėms iškyla pavojus.
Kita
1.13 UA neturėtų būti naudojamas medžiagoms numesti arba pavojingiems kroviniams
Savideklaracija
gabenti, išskyrus daiktų, susijusių su žemės ūkio, sodininkystės ar miškininkystės
veikla, numetimą, kai tokių daiktų gabenimas nepažeidžia kitų galiojančių taisyklių.
2. Veiklos rizikos klasifikacija (pagal klasifikaciją, apibrėžtą UAS reglamento 11 straipsnio AMC1)
Galutinė GRC
Galutinė ARC
ARC-a
SAIL
3
3. Veiklos rizikos mažinimo priemonės
Naudojamoji
3.1 Norėdamas nustatyti naudojamąją erdvę, pareiškėjas turėtų atsižvelgti į UAS
erdvė (žr. AMC1
padėties išlaikymo galimybes 4D erdvėje (platuma, ilguma, aukštis ir laikas).
Savideklaracija
11 straipsnio 2
3.2 Visų pirma, nustatant naudojamąją erdvę, reikia atsižvelgti į navigacijos sprendimo
pav.)
tikslumą, techninę UAS skrydžio klaidą, taip pat į skrydžio trajektorijos apibrėžimo

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.
Įterpkite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kurioje
pateikiamos gyventojų
tankumo nustatymo
procedūros.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams“ arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
Aprašykite, kaip nustatomi
gyventojų tankumo
duomenys.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.

„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

II
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
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klaidą (pvz., žemėlapio klaidą) ir delsą.
3.3 Nuotolinis pilotas turėtų taikyti avarines procedūras, jei atsiranda požymių, kad UA
gali viršyti naudojamosios erdvės ribas.
Antžeminė rizika
3.4 UAS naudotojas turėtų sukurti antžeminės rizikos atsargą, kad apsaugotų ant žemės
už naudojamosios erdvės esančias trečiąsias šalis.
3.4.1 Minimalus kriterijus turėtų būti „1:1 taisyklės“ naudojimas (pvz., jei UA
planuojama eksploatuoti 150 m aukštyje, antžeminės rizikos atsarga turi būti
bent 150 m).
Savideklaracija
3.5 Naudojamoji erdvė ir antžeminės rizikos atsarga turėtų būti retai gyvenamoje
vietovėje.
3.6 Pareiškėjas turi įvertinti skrydžių vykdymo vietą, paprastai atlikdamas patikrinimą
arba įvertinimą vietoje, ir turėtų galėti pagrįsti mažesnį žmonių, kuriems gresia
pavojus, tankį skrydžių vykdymo vietoje ir antžeminės rizikos atsargos zonoje.
Pavojus ore
3.7 Visa naudojamoji erdvė, įskaitant rizikos ore atsargą, jei taikoma, turi būti
Savideklaracija
rezervuotoje arba atskirtoje oro erdvėje.
Stebėtojai3
netaikoma
4. UAS naudotojas ir skrydžių naudojant UAS sąlygos
UAS naudotojas
4.1 UAS naudotojas turėtų:
ir skrydžiai
4.1.1 parengti skrydžių vykdymo vadovą (OM) (šabloną žr. AMC1
naudojant UAS
UAS.SPEC.030(3)(e), o papildomą informaciją – GM1 UAS.SPEC.030(3(e));

Deklaracija,
paremta
duomenimis

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai yra
įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai yra
įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai yra
įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai yra
įtraukti į OM.

4.1.2. parengti procedūras, užtikrinančias, kad vykdant numatytą skrydį būtų
laikomasi skrydžių vykdymo vietai taikomų saugumo reikalavimų;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

4.1.3 sukurti priemones, skirtas apsaugoti UAS nuo neteisėtos veiklos ir neteisėtos
prieigos;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

4.1.4 parengti procedūras, užtikrinančias, kad visi skrydžiai atitiktų Reglamentą (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo; visų pirma, UAS naudotojas turėtų atlikti poveikio
duomenų apsaugai vertinimą, kai to reikalauja valstybės narės nacionalinė
duomenų apsaugos institucija dėl reglamento 35 straipsnio taikymo;
4.1.5 parengti gaires nuotoliniams pilotams, kad būtų galima planuoti UAS skrydžius
taip, kad žmonėms ir gyvūnams kiltų kuo mažiau nepatogumų, įskaitant

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
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triukšmą ir kitus su emisijomis susijusius nepatogumus;
4.1.6 parengti avarijos likvidavimo planą (ERP) pagal „vidutinio“ patikimumo lygio
sąlygas (žr. AMC3 UAS.SPEC.030(3)(e));

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4.1.7 patvirtinti veiklos procedūras pagal „vidutinio“ patikimumo lygio sąlygas,
įtrauktas į AMC2 UAS.SPEC.030(3)(e);

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4.1.8 užtikrinti nenumatytų atvejų ir avarinių procedūrų tinkamumą. Tam įrodyti
naudojamas vienas iš šių būdų:
a) specialieji skrydžio bandymai;
b) imitavimas, jei imitavimo priemonių reprezentatyvumas teigiamais
rezultatais įrodomas numatytam tikslui;
c) kitos kompetentingai institucijai priimtinos priemonės;
4.1.9. turėti politiką, kurioje apibrėžiama, kaip nuotolinis pilotas ir bet kuris kitas
darbuotojas, atsakingas už pareigas, būtinas skrydžiui naudojant UAS, gali
paskelbti, kad yra tinkamas veikti prieš pradedant bet kokį skrydį;

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4.1.10. kiekvienam skrydžiui paskirti nuotolinį pilotą, turintį atitinkamą
kompetenciją, ir kitą darbuotoją, atsakingą už pareigas, būtinas skrydžiui
naudojant UAS (jei reikia);

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

4.1.11. užtikrinti, kad skrydžio metu, siekiant išvengti žalingųjų trukdžių, būtų
efektyviai naudojamas radijo spektras ir sudaromos sąlygos jam naudoti;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

4.1.12 saugoti ne trumpiau kaip 3 metus ir nuolat atnaujinti informaciją apie
skrydžius naudojant UAS, įskaitant neįprastus techninius ar eksploatacinius
įvykius ir kitus duomenis, kaip reikalaujama deklaracijoje arba naudojimo
leidime.
4.1.13 Kaip dalį OM (4.1.1 punktas) nurodytų procedūrų, įtraukite toliau nurodytą
aprašymą:
a) ryšio su institucija arba subjektu, atsakingu už oro erdvės valdymą per visą
rezervuotos arba atskirtos oro erdvės eksploatavimo laikotarpį, būdas ir

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

patvirtinamieji įrodymai yra
įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad ERP yra
prieinamas kompetentingai
institucijai peržiūrėti.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad ERP yra
prieinamas kompetentingai
institucijai peržiūrėti.
„Pareiškiu, kad laikomasi
šios sąlygos, ir kad
kompetentinga institucija
gali peržiūrėti šios sąlygos
aprašą.
„Pareiškiu, kad laikomasi
šios sąlygos, ir kad
kompetentinga institucija
gali peržiūrėti šios sąlygos
aprašą.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai yra
įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai yra
įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad duomenų
įrašai yra prieinami
kompetentingai institucijai.“

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad įrodymai
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priemonės, kaip nurodyta leidime;
Pastaba. Ryšio metodas turėtų būti paskelbtas NOTAM, suaktyvinantis rezervuotą oro
erdvę, kad būtų galima derinti ir su pilotuojamais orlaiviais.
b) darbuotojai, einantys skrydžiams naudojant UAS svarbias pareigas, atsakingi
už tokio ryšio užmezgimą;

UAS priežiūra

4.2 UAS naudotojas turėtų:

Savideklaracija

4.2.1 užtikrinti, kad UAS naudotojo nustatytos UAS priežiūros instrukcijos būtų
įtrauktos į OM ir apimtų bent UAS gamintojo instrukcijas ir reikalavimus, jei
taikomi;
4.2.2 užtikrinti, kad techninės priežiūros darbuotojai, atlikdami techninę priežiūrą,
laikytųsi UAS techninės priežiūros instrukcijų;
4.2.3 saugoti ne trumpiau kaip 3 metus ir nuolat atnaujinti UAS atliktos priežiūros
veiklos įrašus;
4.2.4 sudaryti ir nuolat atnaujinti UAS naudotojo įdarbintų techninės priežiūros
darbuotojų sąrašą;
4.2.5 laikytis UAS.SPEC.100 punkto, jei UAS naudoja sertifikuotą įrangą.

Išorės paslaugos

5.

4.3 UAS naudotojas turi užtikrinti, kad bet kurios iš išorės teikiamos paslaugos, būtinos
skrydžio saugai, veikimo lygis būtų tinkamas numatytai veiklai. UAS naudotojas turi
pareikšti, kad šis veikimo lygis yra tinkamai pasiektas.
Savideklaracija
4.4 UAS naudotojas turi nustatyti ir paskirstyti UAS naudotojo ir išorės paslaugų teikėjo
(-ų), jei taikoma, vaidmenis ir atsakomybę.
Darbuotojų, atsakingų už skrydžiams naudojant UAS svarbias pareigas, sąlygos
5.4 Nuotolinis pilotas turėtų:
5.4.1. nevykdyti pareigų apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų ar alkoholio
arba dėl traumų, nuovargio, vaistų, ligos ar kitų priežasčių negalėdamas atlikti
savo pareigų;
5.4.2 būti susipažinęs su UAS gamintojo pateiktomis instrukcijomis;
5.4.3 užtikrinti, kad UA skristų vengiant debesų;
5.4.4 pagal poreikį stebėti oro erdvę be pagalbos, kad būtų išvengta galimo

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

yra prieinami
kompetentingai institucijai
peržiūrėti.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad įrodymai
yra prieinami
kompetentingai institucijai
peržiūrėti.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą arba
„Netaikoma“ į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.
Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

laikomasi
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susidūrimo pavojaus;
5.4.5 gauti atnaujintą informaciją, susijusią su numatomu skrydžiu, apie visas
geografines zonas, nustatytas pagal 15 straipsnį;
5.4.6 užtikrinti, kad UAS būtų saugios būklės, kad būtų galima saugiai užbaigti
numatytą skrydį, ir, jei taikoma, patikrinti, ar tiesioginis nuotolinis atpažinimas
yra aktyvus ir atnaujintas.
Kai reikalinga daugianarės įgulos sąveika (MCC), UAS naudotojas turėtų:
5.5 paskirti nuotolinį įgulos vadą atsakingą už kiekvieną skrydį;

Daugianarės
įgulos sąveika
(MCC)

5.6 įtraukti procedūras, skirtas užtikrinti koordinavimą tarp nuotolinių įgulos narių
naudojant patikimus ir veiksmingus ryšio kanalus; į šias procedūras turėtų įeiti bent:
Savideklaracija

5.6.1 užduočių paskirstymas nuotolinės įgulos nariams;

5.6.2 nuoseklaus ryšio užmezgimas;

5.7 užtikrinti, kad nuotolinės įgulos mokymas apimtų MCC.

Techninės
priežiūros
darbuotojai

Deklaracija,
paremta
duomenimis

Darbuotojai,
atsakingi už
pareigas, būtinas
UAS skrydžiams,
yra tinkami
vykdyti skrydžius
6. Techninės sąlygos
Bendrai
Savideklaracija

5.8 Kiekvienas darbuotojas, kurį UAS naudotojas įgaliojo atlikti techninės priežiūros
veiklą, turi būti tinkamai apmokytas dokumentais pagrįstų techninės priežiūros
procedūrų.

5.9 Darbuotojai, atsakingi už pareigas, būtinas UAS skrydžiams, prieš vykdydami bet
kokį skrydį turi deklaruoti, kad yra tinkami dirbti pagal UAS naudotojo nustatytą
politiką.

OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai yra
įtraukti į OM.
Kompetentingos institucijos
prašymu galima gauti
mokymo įrodymus.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

6.1 UAS turi būti aprūpintos priemonėmis, leidžiančiomis stebėti svarbiausius saugaus
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skrydžio parametrus, visų pirma:
6.1.1 UA padėtį, aukštį arba aukštį virš jūros lygio, antžeminį greitį arba oro greitį,
padėtį ir trajektoriją;
6.1.2 UAS energijos būseną (degalus, akumuliatoriaus įkrovą ir kt.);

Žmogaus ir
mašinos sąsaja
(HMI)

Savideklaracija

C2 sąsajos ir ryšys

Savideklaracija

Taktinis rizikos
mažinimas
Izoliavimas

Deklaracija,
paremta
duomenimis

6.1.3 kritinių funkcijų ir sistemų būklę; RD signalais pagrįstoms paslaugoms (pvz., C2
valdymo ir kontrolės sąsajai, GNSS ir kt.) turėtų būti numatytos bent
priemonės, leidžiančios stebėti tinkamą veikimą ir įjungti įspėjimą, kai našumo
lygis tampa per žemas.
6.2 UAS informacijos ir valdymo sąsajos turi būti pateiktos aiškiai ir glaustai ir neturi
klaidinti, pernelyg varginti ar trukdyti darbuotojams, atsakingiems už pareigas,
būtinas UAS skrydžiams, taip, kad dėl to galėtų nukentėti skrydžio sauga.
6.3. UAS naudotojas turėtų atlikti UAS vertinimą, kuriame būtų atsižvelgta į
žmogiškuosius veiksnius, kad nustatytų, ar HMI yra tinkama skrydžiui.
6.4 UAS turi atitikti taikomus radijo įrangos ir radijo dažnių spektro naudojimo
reikalavimus.
6.5 Reikia naudoti apsaugos nuo trukdžių mechanizmus, ypač jei C2 sąsajai naudojamos
nelicencijuotos juostos (pvz., ISM) (pvz., FHSS, DSSS arba OFDM technologijos arba
dažnių konfliktų išvengimas pagal procedūrą).
6.6 UAS turi turėti C2 sąsają, apsaugotą nuo neteisėtos prieigos prie vadovavimo ir
valdymo funkcijų.
6.7 Praradus C2 sąsają, UAS turi turėti patikimą ir nuspėjamą metodą susigrąžinti UA
vadovavimo ir valdymo ryšį arba nutraukti skrydį taip, kad būtų sumažintas bet koks
nepageidaujamas poveikis trečiosioms šalims ore arba ant žemės.
6.8 UAS naudotojas turėtų užtikrinti, kad būtų prieinamos patikimos ir nenutrūkstamos
dvipusio ryšio priemonės 4.13 punkto a papunktyje nurodytam tikslui.
netaikoma
6.9 Siekdamas užtikrinti saugų susigrąžinimą po techninės problemos, susijusios su UAS
arba išorine sistema, kuri palaiko skrydį, UAS naudotojas turi užtikrinti, kad:
6.9.1 joks tikėtinas UAS arba bet kokios išorinės sistemos, palaikančios skrydį,
gedimas nesukeltų skrydžio už naudojamosios erdvės ribų;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
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6.9.2 pagrįstai tikimasi, kad žūtis neįvyks dėl galimo UAS arba bet kokios išorinės
sistemos, palaikančios skrydį, gedimo.

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Galimas projektavimo ir
įrengimo įvertinimas, kuris
apima bent:
— projektavimo ir įrengimo
ypatybes
(nepriklausomybę,
atskyrimą ir dubliavimą);
— konkrečius pavojus (pvz.,
kruša, ledas, sniegas,
elektromagnetiniai
trukdžiai ir kt.), susijusius
su skrydžio tipu.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Pastaba. Sąvoka „tikėtina“ suprantama kaip kokybinė interpretacija, t. y. „numatoma,
kad įvyks bent vieną kartą per visą sistemos / elemento eksploatavimo laiką“.

6.10 Jei gretimoje vietoje yra žmonių sambūris arba gretima oro erdvė priskiriama ARCd klasei (pagal SORA), taikomos toliau nurodytos papildomos sąlygos.
6.10.1 UAS turi būti sukurta pagal standartus, kuriuos kompetentinga institucija
laiko tinkamais, ir (arba) laikantis tai kompetentingai institucijai priimtinų
atitikties užtikrinimo priemonių, kad:
6.10.1.1 UA išskridimo iš naudojamosios erdvės tikimybė turi būti mažesnė nei 104
/FH;

Deklaracija,
paremta
duomenimis

6.10.1.2. joks vienas UAS arba bet kokios išorinės sistemos, palaikančios skrydį,
gedimas nesukeltų skrydžio už antžeminės rizikos atsargos ribų.
Pastaba. Sąvoką „gedimas“ reikia suprasti kaip įvykį, kuris paveikia komponento, dalies
ar elemento veikimą taip, kad šis nebegali veikti taip, kaip numatyta. Klaidos gali sukelti
gedimus, bet pačios savaime nėra laikomos gedimais. Kai kurie konstrukciniai arba
mechaniniai gedimai gali būti neįtraukti į kriterijų, jei galima įrodyti, kad šios
mechaninės dalys buvo suprojektuotos pagal geriausią aviacijos pramonės praktiką.
6.10.2 SW ir AEH, kurių kūrimo klaida(-os) gali tiesiogiai lemti skrydžius už
antžeminės rizikos atsargos ribų, turi būti kuriami pagal pramonės standartą
arba metodiką, kurią kompetentinga institucija pripažįsta tinkama.
1 pastaba. Siūlomos papildomos saugos sąlygos apima ir vientisumo, ir užtikrinimo
lygius.
2 pastaba. Siūlomos papildomos saugos sąlygos nereiškia, kad reikia sistemingai kurti
SW ir AEH pagal pramonės standartą arba metodiką, kurią kompetentinga institucija
pripažįsta kaip tinkamą. Pavyzdžiui, jei UA projektas apima nepriklausomą variklio
išjungimo funkciją, kuri sistemingai neleidžia UA išskristi iš antžeminės rizikos atsargos
zonos dėl pavienių gedimų arba skrydžio valdymo įtaisų SW/AEH klaidos, 6.10.1 punkto
sąlygų tikslas gali būti laikomas įvykdytu.

Yra analizės ir (arba)
bandymų duomenų su
patvirtinamaisiais įrodymais.

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį arba
nurodykite „Netaikoma“.
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Nuotolinis
atpažinimas7
Savideklaracija

Žiburiai7
Savideklaracija

6.11 UAS turi unikalų serijos numerį, atitinkantį 2019 m. standartą ANSI/CTA-2063-A2019 Mažų bepiločių orlaivių sistemų serijos numeriai pagal Reglamento (ES)
2019/945 40 straipsnio 4 dalį.
6.12 UAS yra įrengta nuotolinio identifikavimo sistema pagal Reglamento (ES) 2019/945
40 straipsnio 5 dalį.
6.13 Jei UAS skraidinama naktį, joje yra bent vienas žalias mirksintis žiburys pagal UAS
reglamento UAS.SPEC.050(1)(l)(i) punktą.

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“

laikomasi

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.
Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma arba nurodykite
„Netaikoma“.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“

PDRA-G02.1 lentelė. Pagrindiniai PDRA-G02 apribojimai ir sąlygos

AMC4 11 straipsnis „Veiklos rizikos vertinimo taisyklės“
IŠ ANKSTO NUSTATYTAS RIZIKOS VERTINIMAS PDRA-S01 1.1 versija
2022 m. sausio mėn. LEIDIMAS
(a)

Taikymo sritis
Šis PDRA skirtas tos pačios rūšies skrydžiams, kuriems taikomas standartinis scenarijus STS-01 (UAS reglamento priedo 1 priedas); tačiau tai suteikia UAS
naudotojui lankstumo naudoti UAS, kurių nereikia pažymėti kaip C5 klasės.
Šis PDRA skirtas skrydžiams naudojant UAS, kurios vykdo:

(b)

(1)

su UA, kurių didžiausi būdingi matmenys (pvz., sparnų plotis, rotoriaus skersmuo / plotas arba maksimalus atstumas tarp rotorių, jei tai daugiasraigtis UA) iki
3 m, o MTOM – iki 25 kg;

(2)

nuotolinio piloto VLOS;

(3)

virš kontroliuojamos antžeminės zonos, kuri gali būti gyvenamoje vietovėje;

(4)

žemiau 150 m virš žemės lygio (AGL) (išskyrus atvejus, kai arti kliūčių);

(5)

kontroliuojamoje ar nekontroliuojamoje oro erdvėje, jei yra maža tikimybė susidurti su pilotuojamu orlaiviu8.

PDRA apibūdinimas ir sąlygos

_________________________
7 Taikoma nuo 2022 m. liepos 1 d.
8 Valstybės narės turi nustatyti atitinkamas priemones (pvz., UAS geografines zonas), kad užtikrintų tokią mažą susidūrimo tikimybę. Tokia maža susidūrimo tikimybė prilygsta ARC, kuri nėra didesnė nei ARC-b. Taigi ARC-b šiuo atveju
turi būti laikoma didžiausia likutine (galutine) ARC.
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Šio PDRA apibūdinimas ir sąlygos yra apibendrinti lentelėje PDRA-S01.1:
PDRA apibūdinimas ir sąlygos
Užtikrinimo
Būklė
lygis
1. Skrydžio apibūdinimas (apimtis ir apribojimai)
Žmogaus
1.1 Jokių autonominių skrydžių: nuotolinis pilotas turi turėti galimybę išlaikyti UA
įsikišimo lygis
kontrolę, išskyrus tuos atvejus, kai prarandama vadovavimo ir valdymo (C2) sąsaja.
1.2 Nuotolinis pilotas vienu metu turėtų skraidinti tik vieną UA.
Tema

Savideklaracija

1.3 Nuotolinis pilotas neturi skraidinti UA iš judančios transporto priemonės.
1.4 Nuotolinis pilotas neturi perduoti UA valdymo kitam valdymo padaliniui.

UA diapazono
riba
Vietoje, virš kurių
skrendama

Savideklaracija

1.5 VLOS atstumas nuo nuotolinio piloto bet kuriuo metu.
1.6 UAS operacijos turi būti vykdomos kontroliuojamoje antžeminėje zonoje.

Savideklaracija

UA apribojimai
Savideklaracija

Skrydžio aukščio
riba

Savideklaracija

1.7 Norint skraidinti pririštą UA, vietos spindulys turi būti lygus lyno ilgiui plius 5 m, o jo
centras turi būti Žemės paviršiaus taške, kuriame yra pritvirtintas lynas.
1.8 UA turi būti mažesnis nei 25 kg, įskaitant krovinį.
1.9 Didžiausias UA būdingas matmuo (pvz., sparnų plotis, rotoriaus skersmuo / plotas
arba didžiausias atstumas tarp rotorių, jei naudojamas daugiasraigtis UA) turi būti
mažesnis nei 3 m.
1.10 Nuotolinis pilotas turi išlaikyti UA 120 m atstumu (nebent pasinaudotų 1.12 punkte
nurodyta galimybe) nuo artimiausio Žemės paviršiaus taško. Atstumų matavimas
turi būti pritaikytas geografines vietovės ypatybėms, tokioms kaip lygumos, kalvos
ir kalnai.
1.11 Skraidinant UA horizontaliu 50 m atstumu nuo dirbtinės kliūties, kuri yra aukštesnė
nei 105 m, atsakingo subjekto prašymu didžiausias skrydžio naudojant UAS aukštis
gali būti padidintas iki 15 m virš kliūties.
1.12 Jei UAS naudotojai ketina vykdyti skrydžius didesniame nei 120 m, bet ne
didesniame nei 150 m aukštyje, jie nustato rizikos atsargą pagal 3.8 punktą.

Vientisumo demonstravimas9

Užtikrinimo
demonstravimas38

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

____________________________
9
Pildo UAS naudotojas.
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Savideklaracija

Matomumas

Savideklaracija

1.13 UA negalima skraidinti:
1.13.1. nekontroliuojamoje oro erdvėje, nebent valstybės narės numato kitokius
apribojimus savo UAS geografinėms zonoms tose vietose, kuriose tikimybė
susidurti su pilotuojamais orlaiviais nėra maža;
1.13.2. kontroliuojamoje oro erdvėje, suderinus ir gavus leidimą skrydžiui pagal
paskelbtas skrydžių vykdymo vietos procedūras, užtikrinti, kad tikimybė
susidurti su pilotuojamu orlaiviu būtų maža.
Pastaba. Galima laikyti, kad oro erdvėje, kurioje rizika ore yra ne didesnė nei ARC-b,
tikimybė susidurti su pilotuojamu orlaiviu yra maža.
1.14 Skrydžio matomumas turėtų leisti nuotoliniam pilotui atlikti visą skrydį VLOS.

Kita

1.15 UA neturėtų būti naudojamas pavojingiems kroviniams gabenti, išskyrus daiktų,
susijusių su žemės ūkio, sodininkystės ar miškininkystės veikla, numetimą, kai tokių
daiktų gabenimas nepažeidžia kitų galiojančių taisyklių.
2. Veiklos rizikos klasifikacija (pagal klasifikaciją, apibrėžtą UAS reglamento 11 straipsnio AMC1)
Savideklaracija

Galutinė GRC

3

Galutinė ARC

ARC-b

SAIL

3. Veiklos rizikos mažinimo priemonės
Naudojamoji
3.1 UAS naudotojas turi nustatyti numatomo skrydžio naudojamąją erdvę, į kurią įeina:
erdvė (žr. AMC1
11 straipsnio 2
3.1.1 skrydžio geografija;
pav.)
3.1.2. nenumatytų atvejų tūris, kurio išorinė(-s) riba(-os) yra bent 10 m už skrydžio
geografijos ribos(-ų), jei skrydis vykdomas su nepririštu UA.
Savideklaracija 3.2 Norėdamas nustatyti naudojamąją erdvę, UAS naudotojas turėtų atsižvelgti į UAS
padėties išlaikymo galimybes 4D erdvėje (platuma, ilguma, aukštis ir laikas).
3.3 Visų pirma, nustatant naudojamąją erdvę, reikia atsižvelgti į navigacijos sprendimo
tikslumą, techninę UAS skrydžio klaidą, taip pat į skrydžio trajektorijos apibrėžimo
klaidą (pvz., žemėlapio klaidą) ir delsą.
3.4 Nuotolinis pilotas turi taikyti avarines procedūras, kai tik atsiranda požymių, kad UA
gali išskristi iš naudojamosios erdvės ribų, nurodytų 5.3.8 punkto d papunktyje.
Antžeminė rizika
3.5 UAS naudotojas turėtų sukurti antžeminės rizikos atsargą, kad apsaugotų ant žemės
už naudojamosios erdvės esančias trečiąsias šalis.
Savideklaracija 3.6 Skraidinant nepririštą UA, antžeminės rizikos atsarga turi apimti atstumą už
nenumatytų atvejų vietos išorinės(-ių) ribos(-ų). Šis atstumas turėtų būti bent toks,
kaip apibrėžta toliau:

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

II
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“

laikomasi

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

laikomasi
laikomasi
laikomasi
laikomasi
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Didžiausias
aukštis AGL10

Mažiausias antžeminės rizikos atsargos
atstumas
Su MTOM iki 10 Kai MTOM didesnis
kg
nei 10 kg
30 m
10 m
20 m
60 m
15 m
30 m
90 m
20 m
45 m
120 m
25 m
60 m
150 m
30 m
75 m
3.7 Skraidinant pririštą UA antžeminės rizikos atsarga vertinama pagal 1.7 punktą.
Pavojus ore

Deklaracija,
paremta
duomenimis

3.8 Jei skrydis naudojant UAS vykdomas aukščiau nei 120 m, bet ne aukščiau nei 150 m,
UAS naudotojas turėtų:
3.8.1 sukurti rizikos ore atsargą, kad apsaugotų trečiąsias šalis, esančias ore už
naudojamosios erdvės ribų;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

3.8.2 jei rizikos ore atsarga priklauso kontroliuojamajai oro erdvei, derinti skrydį su
atitinkamu ANSP;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

3.8.3 parengti atitinkamas procedūras, kaip nekelti pavojaus kitiems oro erdvės
naudotojams.

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Aprašykite, kaip nuotoliniai
pilotai ir AO (jei įdarbinti) gali
įvertinti UA aukštį, palyginti su
kitais oro erdvės naudotojais11.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
Pagrindimas, palaikantis
rizikos ore atsargos
mažinimą, dokumentuotas
[…].
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.

___________________________
10 Reikėtų atsižvelgti į artimiausią tašką nuo Žemės.
11 UAS naudotojas turėtų įrodyti, kad pakankamai pasitiki informacijos apie UA aukštį ir priemones, skirtas išvengti kitų oro erdvės naudotojų bei kliūčių šalia UA, tikslumu.
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3.9 Naudojamoji erdvė turi būti už geografinės zonos, atitinkančios saugomo
aerodromo arba bet kokio kito tipo skrydžių apribojimo zoną, apibrėžtą atsakingos
institucijos, nebent UAS naudotojui būtų suteiktas atitinkamas leidimas.
Savideklaracija
3.10 Prieš skrydį UAS naudotojas turi įvertinti planuojamo skrydžio artumą pilotuojamų
orlaivių veiklai.
Stebėtojai
Oro erdvės stebėtojai (AO): netaikoma
UA stebėtojai: žr. toliau pateiktą 5.3.8 punkto b papunktį.
4.
UAS naudotojas ir skrydžių naudojant UAS sąlygos
UAS naudotojas
4.1 UAS naudotojas turėtų:
ir skrydžiai
4.1.1 parengti skrydžių vykdymo vadovą (OM) (šabloną žr. AMC1
naudojant UAS
UAS.SPEC.030(3)(e), o papildomą informaciją – GM1 UAS.SPEC.030(3(e));

Deklaracija,
paremta
duomenimis

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.

4.1.2 nustatyti numatyto skrydžio naudojamąją erdvę ir antžeminės rizikos atsargą,
kaip nurodyta 3.1–3.6 punktuose, ir įtraukti juos į OM;

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4.1.3. parengti procedūras, užtikrinančias, kad vykdant numatytą skrydį būtų
laikomasi skrydžių vykdymo vietai taikomų saugumo reikalavimų;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

4.1.4 sukurti priemones, skirtas apsaugoti UAS nuo neteisėtos veiklos ir neteisėtos
prieigos;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

4.1.5 parengti procedūras, užtikrinančias, kad visi skrydžiai atitiktų Reglamentą (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo. Visų pirma, UAS naudotojas turėtų atlikti poveikio
duomenų apsaugai vertinimą, jei to reikalauja valstybės narės nacionalinė
duomenų apsaugos institucija dėl to reglamento 35 straipsnio taikymo;
4.1.6 parengti gaires nuotoliniams pilotams, kad būtų galima planuoti UAS skrydžius
taip, kad žmonėms ir gyvūnams kiltų kuo mažiau nepatogumų, įskaitant
triukšmą ir kitus su emisijomis susijusius nepatogumus;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

4.1.7 užtikrinti nenumatytų atvejų ir avarinių procedūrų tinkamumą. Tam įrodyti
naudojamas vienas iš šių būdų:
a) specialieji skrydžio bandymai;

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
įrodymai yra prieinami
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b) imitavimas, jei imitavimo priemonių reprezentatyvumas teigiamais
rezultatais įrodomas numatytam tikslui;
c) kitos kompetentingai institucijai priimtinos priemonės;
4.1.8 parengti avarijos likvidavimo planą (ERP), kuris būtų tinkamas numatytam
skrydžiui pagal „vidutinio“ patikimumo lygio sąlygas (žr. AMC3
UAS.SPEC.030(3)(e));

kompetentingai institucijai
peržiūrėti.“
Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4.1.9 įkelti atnaujintą informaciją į geografinės informacijos funkciją, jei tokia
sistema yra įdiegta UAS, kai tai reikalinga dėl UAS geografinės zonos
numatytai skrydžio vietai;

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4.1.10. užtikrinti, kad prieš pradedant skrydį kontroliuojamoji antžeminė zona būtų
įgyvendinta, veiksminga ir atitiktų mažiausią atstumą, nustatytą 3.1 ir 3.5
punktuose, ir, jei reikia, derinti su atitinkamomis institucijomis;

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4.1.11 užtikrinti, kad prieš pradedant skrydį visi asmenys, esantys kontroliuojamoje
antžeminėje zonoje:
a) buvo informuoti apie skrydžio riziką;

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

b) buvo atitinkamai instruktuoti apie saugos priemones ir priemones, kurias
UAS naudotojas nustatė jų apsaugai, arba buvo apmokytas jų laikytis;

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

c) aiškiai sutiko dalyvauti skrydyje;

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4.1.12. kiekvienam skrydžiui paskirti nuotolinį pilotą, turintį atitinkamą
kompetenciją, ir kitą darbuotoją, atsakingą už pareigas, būtinas skrydžiui
naudojant UAS (jei reikia);

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

4.1.13. užtikrinti, kad skrydžio metu, siekiant išvengti žalingųjų trukdžių, būtų
efektyviai naudojamas radijo spektras ir sudaromos sąlygos jam naudoti;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad ERP yra
prieinamas
kompetentingai institucijai
peržiūrėti.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
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4.1.14 saugoti ne trumpiau kaip 3 metus ir nuolat atnaujinti informaciją apie
skrydžius naudojant UAS, įskaitant neįprastus techninius ar eksploatacinius
įvykius ir kitus duomenis, kaip reikalaujama deklaracijoje arba naudojimo
leidime.
UAS priežiūra

4.2 UAS naudotojas turėtų:

Savideklaracija

4.2.1 užtikrinti, kad UAS naudotojo nustatytos UAS priežiūros instrukcijos būtų
įtrauktos į OM ir apimtų bent UAS gamintojo instrukcijas ir reikalavimus, jei
taikomi;
4.2.2 užtikrinti, kad techninės priežiūros darbuotojai, atlikdami techninę priežiūrą,
laikytųsi UAS techninės priežiūros instrukcijų;
4.2.3 saugoti ne trumpiau kaip 3 metus ir nuolat atnaujinti UAS atliktos priežiūros
veiklos įrašus;
4.2.4 sudaryti ir nuolat atnaujinti naudotojo įdarbintų techninės priežiūros
darbuotojų sąrašą;
4.2.5 laikytis UAS.SPEC.100 punkto, jei UAS naudoja sertifikuotą įrangą.

Išorės paslaugos

4.3 UAS naudotojas turi užtikrinti, kad bet kurios iš išorės teikiamos paslaugos, būtinos
skrydžio saugai, veikimo lygis būtų tinkamas numatytai veiklai. UAS naudotojas turi
pareikšti, kad šis veikimo lygis yra tinkamai pasiektas.
Savideklaracija
4.4 UAS naudotojas turi nustatyti ir paskirstyti UAS naudotojo ir išorės paslaugų teikėjo
(-ų), jei taikoma, vaidmenis ir atsakomybę.
5.
Darbuotojų, atsakingų už skrydžiams naudojant UAS svarbias pareigas, sąlygos
Bendrai
5.1 UAS naudotojas turi saugoti ir atnaujinti visų atitinkamų kvalifikacijų ir mokymo
kursų, kuriuos baigė nuotolinis pilotas ir kiti darbuotojai, atsakingi už svarbias UAS
skrydžiams reikalingas pareigas, bei techninės priežiūros personalo įrašus mažiausiai
3 metus po to, kai šie asmenys nustojo dirbti organizacijoje arba pakeitė pareigas
organizacijoje.
5.2 Nuotolinis pilotas turi turėti teisę atšaukti arba atidėti bet kurį arba visus skrydžius
šiomis sąlygomis:
5.2.1 kyla pavojus žmonių saugumui;
5.2.2 kyla pavojus ant žemės esančiam turtui;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
duomenų įrašai yra
prieinami kompetentingai
institucijai.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą arba
„Netaikoma“ į atitinkamą OM
skyrių arba skirsnį.
Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą

Įrašų saugojimo duomenis
galima patikrinti
kompetentingos
institucijos prašymu.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
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5.2.3. kyla pavojus kitiems oro erdvės naudotojams;
5.2.4 pažeidžiamos naudojimo leidimo sąlygos.
Nuotolinis pilotas

5.3 Nuotolinis pilotas turėtų:
5.3.1. nevykdyti pareigų apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų ar alkoholio
arba dėl traumų, nuovargio, vaistų, ligos ar kitų priežasčių negalėdamas atlikti
savo pareigų;
5.3.2 būti susipažinęs su UAS gamintojo pateiktomis instrukcijomis;
5.3.3 užtikrinti, kad UA skristų vengiant debesų;

Savideklaracija

5.3.4 turėti nuotolinio piloto teorijos žinių pažymėjimą pagal UAS reglamento priedo
1 priedėlio I skyriaus A priedą, kurį išduoda kompetentinga institucija arba
subjektas, kurį paskyrė kompetentinga valstybės narės institucija;
5.3.5 turėti šio PDRA praktinių įgūdžių mokymo kurso baigimo akreditaciją pagal
UAS reglamento priedo 1 priedėlio I skyriaus A priedą, kurį išduoda:
a) subjektas, kuris deklaravo, kad atitinka UAS reglamento priedo 3 priedėlio
reikalavimus ir yra pripažintas valstybės narės kompetentingos institucijos;
b) UAS naudotojas, kuriam registracijos valstybės narės kompetentinga
institucija suteikė leidimą vykdyti veiklą pagal šį PDRA (arba deklaruotas tai
pačiai kompetentingai institucijai, atitinkantis STS-01) ir 3 priedėlio
reikalavimus. UAS reglamento priedas.
5.3.6 Jei skrydžiai vykdomi 120–150 m aukštyje, nuotolinio valdymo pilotas turi
dalyvauti papildomuose teorinių žinių mokymuose šiomis temomis:
a) informuotumo apie oro pavojų ir kitų oro erdvės naudotojų buvimą
didinimas;

OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
mokymo programą galima
patikrinti kompetentingos
institucijos prašymu.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
mokymo programą galima
patikrinti kompetentingos
institucijos prašymu.“
„Pareiškiu, kad laikomasi

b) aukščio nustatymo / ribojimo įtaisų tikrinimas;

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

c) taikomų procedūrų naudojimas tuo atveju, kai aptinkamas pilotuojamas

Aprašykite, kaip ši sąlyga
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orlaivis.

5.3.7 Prieš pradėdamas skrydį naudojant UAS, nuotolinis pilotas turėtų:
a) patikrinti, ar veikia priemonės UA skrydžiui nutraukti ir nuotolinio
identifikavimo sistema;
b) gauti atnaujintą informaciją, susijusią su numatomu skrydžiu, apie visas
geografines zonas, nustatytas pagal UAS reglamento 15 straipsnį;
c) užtikrinti, kad UAS būtų saugios būklės, kad būtų galima saugiai užbaigti
numatytą skrydį, ir, jei taikoma, patikrinti, ar tiesioginis nuotolinis
atpažinimas yra aktyvus ir atnaujintas.
5.3.8 Skrydžio metu:
a) laikyti UA VLOS režimu ir nuodugniai vizualiai tikrinti oro erdvę aplink UA,
kad būtų išvengta susidūrimo su pilotuojamu orlaiviu pavojaus; nuotolinis
pilotas turėtų nutraukti skrydį, jei jis kelia pavojų kitiems orlaiviams,
žmonėms, gyvūnams, aplinkai ar turtui;
b) taikant a punktą, jam gali padėti UA stebėtojas 12; tarp nuotolinio piloto ir UA
stebėtojo turi būti aiškus ir veiksmingas ryšys;
c) naudoti UAS naudotojo nustatytas nenumatytų atvejų procedūras
neįprastoms situacijoms, įskaitant situacijas, kai nuotolinis pilotas rodo, kad
UA gali viršyti skrydžio geografijos ribas;
d) naudoti avarines procedūras, nustatytas UAS naudotojo ekstremalioms
situacijoms, įskaitant priemones skrydžiui nutraukti, kai nuotolinis pilotas
gauna nurodymą, kad UA gali viršyti naudojamosios erdvės ribas; priemonės
skrydžiui nutraukti turėtų būti suaktyvintos likus ne mažiau kaip 10 m, kol
UA pasieks naudojamosios erdvės ribas;
e) palaikyti mažesnį nei 5 m/s UA greitį, jei UA nepririšta;
f) aktyvuoti tiesioginio nuotolinio identifikavimo sistemą 13.

vykdoma.

reikalavimų ir kad
mokymo programą galima
patikrinti kompetentingos
institucijos prašymu.“

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.
Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

___________________________________
12 UA stebėtojo pareigas žr. UAS.STS-02.050 punkte.
13 Taikoma nuo 2022 m. liepos 1 d.
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6. Techninės sąlygos
UAS

6.1 UAS naudotojas turi naudoti UAS, pažymėtą C5 klase ir atitikti tos klasės
reikalavimus, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2019/945 priedo 16 dalyje.

Savideklaracija14

6.2 Kaip alternatyvą 6.1 punktui, UAS naudotojas gali naudoti UAS, atitinkančią
Reglamento (ES) 2019/945 priedo 16 dalies reikalavimus, išskyrus tai, kad UAS
neprivalo:
6.2.1 turėti C3 arba C5 klasės UAS identifikavimo ženklo;
6.2.2 būti varomi tik elektra, jei UAS naudotojas užtikrina, kad poveikis aplinkai dėl
neelektrinės UAS naudojimo būtų kuo mažesnis;
6.2.3 įtraukti pranešimą, kurį paskelbė EASA ir kuriame pateikiami taikomi
apribojimai ir įsipareigojimai, kaip reikalaujama UAS reglamente;
6.2.4 įtraukti gamintojo instrukcijas, skirtas UAS, jei ji sukonstruota privačiai; tačiau
informacija apie veikimą ir priežiūrą, taip pat apie nuotolinio piloto mokymą
turėtų būti įtraukta į OM.
1 pastaba. UAS gali atitikti Reglamento (ES) 2019/945 priedo 4 dalies 9 punktą
naudojant priedą, atitinkantį to reglamento priedo 6 dalį.
2 pastaba. Jei UA neturi fizinio serijos numerio, atitinkančio standartą ANSI/CTA-2063A „Mažų bepiločių orlaivių sistemų serijos numeriai“ ir (arba) neturi integruotos
tiesioginio nuotolinio identifikavimo sistemos, jis gali atitikti Reglamento (ES)
2019/945 priedo 4 dalies 9 punktą naudojant priedą, atitinkantį reglamento priedo 6
dalį.
3 pastaba. Jei UAS yra sukonstruota privačiai, ant UA gali nebūti jos MTOM
identifikavimo. Tokiu atveju UAS naudotojas turėtų užtikrinti, kad UA MTOM, esant UA
konfigūracijai prieš kilimą, neviršytų 25 kg.

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad UAS
pažymėta C5 klasės
identifikavimo ženklu arba
užrašu „Netaikoma“
„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“

PDRA-S01.1 lentelė. Pagrindiniai PDRA-S01 apribojimai ir sąlygos

_____________________________
14

Apsaugos reikalavimai (nuoroda į Reglamento (ES) 2019/945 16 dalies 5 punktą) turėtų būti įrodyti su vidutiniu užtikrinimo lygiu.
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AMC5 11 straipsnis „Veiklos rizikos vertinimo taisyklės“
IŠ ANKSTO NUSTATYTAS RIZIKOS VERTINIMAS PDRA-S02 1.1 versiją
2022 m. sausio mėn. LEIDIMAS
(a) Taikymo sritis
Šis PDRA skirtas tos pačios rūšies skrydžiams, kurioms taikomas standartinis scenarijus STS-02 (UAS reglamento priedo 1 priedėlis);
tačiau tai suteikia UAS naudotojui lankstumo naudoti UAS, kurių nereikia pažymėti kaip C6 klasės.
Šis PDRA skirtas skrydžiams naudojant UAS, kurios vykdo:

(a)

(1)

su UA, kurių didžiausi būdingi matmenys (pvz., sparnų plotis, rotoriaus skersmuo / plotas arba maksimalus atstumas tarp rotorių, jei tai daugiasraigtis UA) iki
3 m, o MTOM – iki 25 kg;

(2)

iki 2 km atstumu nuo nuotolinio piloto, jei įdarbinti oro erdvės stebėtojai (AO); kitu atveju iki 1 km atstumu;

(3)

virš kontroliuojamos antžeminės zonos, kuri visa yra retai gyvenamoje vietovėje;

(4)

žemiau 150 m virš žemės lygio (AGL) (išskyrus atvejus, kai arti kliūčių);

(6)

kontroliuojamoje ar nekontroliuojamoje oro erdvėje, jei yra maža tikimybė susidurti su pilotuojamu orlaiviu15.

PDRA apibūdinimas ir sąlygos
Šio PDRA apibūdinimas ir sąlygos yra apibendrinti lentelėje PDRA-S02.1:

PDRA apibūdinimas ir sąlygos
Įrodymo
Būklė
būdas
1. Skrydžio apibūdinimas (apimtis ir apribojimai)
Žmogaus
1.1 Jokių autonominių skrydžių: nuotolinis pilotas turi turėti galimybę išlaikyti UA
įsikišimo lygis
kontrolę, išskyrus tuos atvejus, kai prarandama vadovavimo ir valdymo (C2) sąsaja.
1.2 Nuotolinis pilotas vienu metu turėtų skraidinti tik vieną UA.
Tema

Savideklaracija

1.3 Nuotolinis pilotas neturi skraidinti UA iš judančios transporto priemonės.
1.4 Nuotolinis pilotas neturi perduoti UA valdymo kitam valdymo padaliniui.

Vientisumas16

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

Įrodymas16

„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“

laikomasi
laikomasi
laikomasi
laikomasi

____________________________
15 Valstybės narės turi nustatyti atitinkamas priemones (pvz., UAS geografines zonas), kad užtikrintų tokią mažą susidūrimo tikimybę. Tokia maža susidūrimo tikimybė prilygsta ARC, kuri nėra didesnė nei ARC-b. Taigi ARC-b šiuo atveju
turi būti laikoma didžiausia likutine (galutine) ARC.
16 Pildo UAS naudotojas.
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UA diapazono
riba

Vietoje, virš kurių
skrendama
UA apribojimai

Savideklaracija

Savideklaracija

1.7 UA turi būti mažesnis nei 25 kg, įskaitant krovinį.

Savideklaracija

Skrydžio aukščio
riba

Savideklaracija

Savideklaracija

Matomumas

1.5 Skrydžiai naudojant UAS vykdomi:
1.5.1 išlaikant UA nuotolinio piloto matymo lauke UA paleidimo ir susigrąžinimo metu,
nebent UA susigrąžinimas yra avarinio skrydžio nutraukimo rezultatas;
1.5.2. jei skrydžio metu nenaudojamas oro erdvės stebėtojas (AO), UA turi nutolti nuo
nuotolinio piloto ne toliau kaip 1 km;
1.5.3. jei skrydžio metu naudojamas bent vienas AO, UA turi nutolti nuo nuotolinio
piloto ne toliau kaip 2 km.
1.6 UAS operacijos turi būti vykdomos kontroliuojamoje antžeminėje zonoje.

Savideklaracija

1.8 Didžiausias UA būdingas matmuo (pvz., sparnų plotis, rotoriaus skersmuo / plotas
arba didžiausias atstumas tarp rotorių, jei naudojamas daugiasraigtis UA) turi būti
mažesnis nei 3 m.
1.9 UA didžiausias antžeminis greitis tolygaus skrydžio metu turi būti ne didesnis kaip 50
m/s.
1.10 Nuotolinis pilotas turi išlaikyti UA 120 m atstumu (nebent pasinaudotų 1.12 punkte
nurodyta galimybe) nuo artimiausio Žemės paviršiaus taško. Atstumų matavimas turi
būti pritaikytas geografines vietovės ypatybėms, tokioms kaip lygumos, kalvos ir
kalnai.
1.11 Skraidinant UA horizontaliu 50 m atstumu nuo dirbtinės kliūties, kuri yra aukštesnė
nei 105 m, atsakingo subjekto prašymu didžiausias skrydžio naudojant UAS aukštis
gali būti padidintas iki 15 m virš kliūties.
1.12 UAS naudotojas gali pasiūlyti vykdyti skrydį didesniame nei 120 m, bet mažesniame
nei 150 m aukštyje. Tokiu atveju UAS naudotojas turėtų nustatyti rizikos atsargą
pagal 3.7 punktą.
1.13 UA negalima skraidinti:
1.13.1. nekontroliuojamoje oro erdvėje, nebent valstybės narės numato kitokius
apribojimus savo UAS geografinėms zonoms tose vietose, kuriose tikimybė
susidurti su pilotuojamais orlaiviais nėra maža;
1.13.2. kontroliuojamoje oro erdvėje, suderinus ir gavus leidimą skrydžiui pagal
paskelbtas skrydžių vykdymo vietos procedūras, užtikrinti, kad tikimybė susidurti
su pilotuojamu orlaiviu būtų maža.
Pastaba. Galima laikyti, kad oro erdvėje, kurioje rizika ore yra ne didesnė nei ARC-b,
tikimybė susidurti su pilotuojamu orlaiviu yra maža.
1.14 UA skrydis turėtų būti vykdomas zonoje, kurioje skrydžio matomumas yra didesnis
nei 5 km.

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“

laikomasi

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

laikomasi
laikomasi
laikomasi
laikomasi
laikomasi
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Pastaba. Žr. GM1 UAS.STS-02.020(3).
1.15 UA neturėtų būti naudojamas pavojingiems kroviniams gabenti, išskyrus daiktų,
Mažas
susijusių su žemės ūkio, sodininkystės ar miškininkystės veikla, numetimą, kai tokių
daiktų gabenimas nepažeidžia kitų galiojančių taisyklių.
2. Veiklos rizikos klasifikacija (pagal klasifikaciją, apibrėžtą UAS reglamento 11 straipsnio AMC1)
Galutinė GRC
Galutinė ARC
ARC-b
SAIL
3
3. Veiklos rizikos mažinimo priemonės
Naudojamoji
3.1. UAS naudotojas turi nustatyti numatomo skrydžio naudojamąją erdvę, įskaitant
erdvė (žr. AMC1
skrydžio geografiją ir nenumatytų atvejų apimtį.
11 straipsnio 2
3.2 Norėdamas nustatyti naudojamąją erdvę, UAS naudotojas turėtų atsižvelgti į UAS
pav.)
padėties išlaikymo galimybes 4D erdvėje (platuma, ilguma, aukštis ir laikas).
Savideklaracija 3.3 Visų pirma, nustatant naudojamąją erdvę, reikia atsižvelgti į navigacijos sprendimo
tikslumą, techninę UAS skrydžio klaidą, taip pat į skrydžio trajektorijos apibrėžimo
klaidą (pvz., žemėlapio klaidą) ir delsą.
3.4 Nuotolinis pilotas turi taikyti avarines procedūras, kai tik atsiranda požymių, kad UA
gali išskristi iš naudojamosios erdvės ribų, nurodytų 5.3.10 punkto h papunktyje.
Antžeminė rizika
3.5 UAS naudotojas turėtų sukurti antžeminės rizikos atsargą, kad apsaugotų ant žemės
už naudojamosios erdvės esančias trečiąsias šalis.
3.6 Antžeminės rizikos atsarga turėtų apimti atstumą, kuris yra bent lygus tam, kurį
Savideklaracija
greičiausiai įveiks UA suaktyvinus skrydžio užbaigimo sistemą, nurodytą UAS
gamintojo instrukcijose, atsižvelgiant į veiklos sąlygas pagal UAS gamintojo
nurodytus apribojimus.
Pavojus ore
3.7 Jei skrydis naudojant UAS vykdomas aukščiau nei 120 m, bet ne aukščiau nei 150 m,
UAS naudotojas turėtų:
3.7.1 sukurti rizikos ore atsargą, kad apsaugotų trečiąsias šalis, esančias ore už
naudojamosios erdvės ribų;
Kita

Deklaracija,
paremta
duomenimis

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

II
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
Pagrindimas, palaikantis
rizikos ore atsargos
mažinimą, dokumentuotas
[…].
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai

3.7.2 jei rizikos ore atsarga priklauso kontroliuojamajai oro erdvei, derinti skrydžius su
atitinkamu ANSP.

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

3.7.3 parengti atitinkamas procedūras, kaip nekelti pavojaus kitiems oro erdvės
naudotojams.

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Aprašykite, kaip nuotoliniai
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Savideklaracija

Stebėtojai18

Savideklaracija

3.8 Naudojamoji erdvė turi būti už geografinės zonos, atitinkančios saugomo aerodromo
arba bet kokio kito tipo skrydžių apribojimo zoną, apibrėžtą atsakingos institucijos,
nebent UAS naudotojui būtų suteiktas atitinkamas leidimas.
3.9 Prieš skrydį UAS naudotojas turi įvertinti planuojamo skrydžio artumą pilotuojamų
orlaivių veiklai.
3.10. Jei UAS naudotojas nusprendžia įdarbinti bent vieną oro erdvės stebėtoją (AO), UA
gali būti valdomas didesniu atstumu nuo nuotolinio piloto, nei nurodyta 1.5.2
punkte.
3.11 Kalbant apie AO, UAS naudotojas turi laikytis toliau 4.1.15 punkto sąlygų.
3.12 AO turi atitikti toliau 5.4 punkto sąlygas.

4. UAS naudotojas ir skrydžių naudojant UAS sąlygos
UAS naudotojas
4.1 UAS naudotojas turėtų:
ir skrydžiai
naudojant UAS

Deklaracija,
paremta
duomenimis

pilotai ir AO (jei įdarbinti) gali
įvertinti UA aukštį, palyginti su
kitais oro erdvės
naudotojais17.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

yra įtraukti į OM.

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.

4.1.1 parengti skrydžių vykdymo vadovą (OM) (šabloną žr. AMC1 UAS.SPEC.030(3)(e),
o papildomą informaciją – GM1 UAS.SPEC.030(3(e));

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4.1.2 nustatyti numatyto skrydžio naudojamąją erdvę ir antžeminės rizikos atsargą,
kaip nurodyta 3.1–3.6 punktuose, ir įtraukti juos į OM;

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4.1.3. parengti procedūras, užtikrinančias, kad vykdant numatytą skrydį būtų
laikomasi skrydžių vykdymo vietai taikomų saugumo reikalavimų;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

____________________________
17 UAS naudotojas turėtų įrodyti, kad pakankamai pasitiki informacijos apie UA aukštį ir priemones, skirtas išvengti kitų oro erdvės naudotojų bei kliūčių šalia UA, tikslumu.
18 Pagrindines AO pareigas žr. UAS.STS-02.050 punkte.
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4.1.4 sukurti priemones, skirtas apsaugoti UAS nuo neteisėtos veiklos ir neteisėtos
prieigos;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

4.1.5 parengti procedūras, užtikrinančias, kad visi skrydžiai atitiktų Reglamentą (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo. Visų pirma, UAS naudotojas turėtų atlikti poveikio
duomenų apsaugai vertinimą, jei to reikalauja valstybės narės nacionalinė
duomenų apsaugos institucija dėl to reglamento 35 straipsnio taikymo;
4.1.6 parengti gaires nuotoliniams pilotams, kad būtų galima planuoti UAS skrydžius
taip, kad žmonėms ir gyvūnams kiltų kuo mažiau nepatogumų, įskaitant
triukšmą ir kitus su emisijomis susijusius nepatogumus;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

4.1.7 užtikrinti nenumatytų atvejų ir avarinių procedūrų tinkamumą. Tam įrodyti
naudojamas vienas iš šių būdų:
a) specialieji skrydžio bandymai;
b) imitavimas, jei imitavimo priemonių reprezentatyvumas teigiamais rezultatais
įrodomas numatytam tikslui;
c) kitos kompetentingai institucijai priimtinos priemonės;
4.1.8 parengti avarijos likvidavimo planą (ERP), kuris būtų tinkamas numatytam
skrydžiui pagal „vidutinio“ patikimumo lygio sąlygas (žr. AMC3
UAS.SPEC.030(3)(e));

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4.1.9 įkelti atnaujintą informaciją į geografinės informacijos funkciją, jei tokia sistema
yra įdiegta UAS, kai tai reikalinga dėl UAS geografinės zonos numatytai skrydžio
vietai;

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4.1.10. užtikrinti, kad prieš pradedant skrydį kontroliuojamoji antžeminė zona būtų
įgyvendinta, veiksminga ir atitiktų mažiausią atstumą, nustatytą 3.1 ir 3.6
punktuose, ir, jei reikia, derinti su atitinkamomis institucijomis;

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4.1.11 užtikrinti, kad prieš pradedant skrydį visi asmenys, esantys kontroliuojamoje
antžeminėje zonoje:
a) buvo informuoti apie skrydžio riziką;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
įrodymai yra prieinami
kompetentingai institucijai
peržiūrėti.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
įrodymai yra prieinami
kompetentingai institucijai
peržiūrėti.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
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b) buvo atitinkamai instruktuoti apie saugos priemones ir priemones, kurias UAS
naudotojas nustatė jų apsaugai, arba buvo apmokytas jų laikytis;

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

c) aiškiai sutiko dalyvauti skrydyje;

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4.1.12. kiekvienam skrydžiui paskirti nuotolinį pilotą, turintį atitinkamą kompetenciją,
ir kitą darbuotoją, atsakingą už pareigas, būtinas skrydžiui naudojant UAS (jei
reikia);

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

4.1.13. užtikrinti, kad skrydžio metu, siekiant išvengti žalingųjų trukdžių, būtų
efektyviai naudojamas radijo spektras ir sudaromos sąlygos jam naudoti;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

4.1.14 saugoti ne trumpiau kaip 3 metus ir nuolat atnaujinti informaciją apie skrydžius
naudojant UAS, įskaitant neįprastus techninius ar eksploatacinius įvykius ir kitus
duomenis, kaip reikalaujama deklaracijoje arba naudojimo leidime;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
duomenų įrašai yra
prieinami kompetentingai
institucijai.“

4.1.15 prieš pradedant skrydį ir jei naudojami oro erdvės stebėtojai (AO):
a) užtikrina tinkamą AO išdėstymą ir atitinkamą skaičių numatytoje skrydžio
trajektorijoje;

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.

b) patikrinti, ar:
i) AO matomumas ir planuojamas atstumas neviršija priimtinų ribų, kaip
apibrėžta OM;

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi

ii) kiekvienam AO nėra galimų reljefo kliūčių;

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

iii) tarp zonų, kurias apima kiekvienas AO, nėra tarpų;

Aprašykite, kaip ši sąlyga
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vykdoma.

iv) ryšys su kiekvienu AO yra nustatytas ir veiksmingas;

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

v) jei AO naudoja priemones UA padėčiai nustatyti, tos priemonės veikia ir yra
veiksmingos;

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

c) užtikrina, kad AO būtų informuoti apie planuojamą UA skrydžio trajektoriją ir
su ja susijusį laiką.

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4.2 Jei skrydžio metu nenaudojamas AO, UA turi būti skraidinamas nuo nuotolinio piloto
ne toliau, nei nurodyta 1.5.2 punkte, ir laikantis iš anksto užprogramuotos
trajektorijos, jei UA nėra nuotolinio piloto VLOS.

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4.3 Jei skrydžiui naudojamas vienas ar daugiau AO, turi būti laikomasi šių sąlygų:
4.3.1. AO turi būti išdėstyti taip, kad tinkamai apimtų naudojamąją erdvę ir aplinkinę
oro erdvę, o skrydžio matomumas būtų nebūtų mažesnis nei minimalus,
nurodytas 1.14 punkte;

UAS priežiūra

Savideklaracija

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4.3.2 UA turi būti eksploatuojama ne toliau kaip 1 km nuo AO, kuris yra arčiausiai UA;

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4.3.3 atstumas tarp bet kurio AO ir nuotolinio piloto neturi būti didesnis nei 1 km;

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4.3.4. yra patikimos ir veiksmingos nuotolinio piloto ir AO ryšio priemonės.

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4,4. UAS naudotojas turėtų:

Aprašykite, kaip ši sąlyga

reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
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4.4.1 užtikrinti, kad UAS naudotojo nustatytos UAS priežiūros instrukcijos būtų
įtrauktos į OM ir apimtų bent UAS gamintojo instrukcijas ir reikalavimus, jei
taikomi;
4.4.2 užtikrinti, kad techninės priežiūros darbuotojai, atlikdami techninę priežiūrą,
laikytųsi UAS techninės priežiūros instrukcijų;
4.4.3 saugoti ne trumpiau kaip 3 metus ir nuolat atnaujinti UAS atliktos priežiūros
veiklos įrašus;
4.4.4 sudaryti ir nuolat atnaujinti naudotojo įdarbintų techninės priežiūros darbuotojų
sąrašą;
4.4.5 laikytis UAS.SPEC.100 punkto, jei UAS naudoja sertifikuotą įrangą.

Išorės paslaugos

4.5 UAS naudotojas turi užtikrinti, kad bet kurios iš išorės teikiamos paslaugos, būtinos
skrydžio saugai, veikimo lygis būtų tinkamas numatytai veiklai. UAS naudotojas turi
pareikšti, kad šis veikimo lygis yra tinkamai pasiektas.
Savideklaracija
4.6 UAS naudotojas turi nustatyti ir paskirstyti UAS naudotojo ir išorės paslaugų teikėjo (ų), jei taikoma, vaidmenis ir atsakomybę.
5. Darbuotojų, atsakingų už skrydžiams naudojant UAS svarbias pareigas, sąlygos
Bendrai
5.1 UAS naudotojas turi saugoti ir atnaujinti visų atitinkamų kvalifikacijų ir mokymo
kursų, kuriuos baigė nuotolinis pilotas ir kiti darbuotojai, atsakingi už svarbias UAS
skrydžiams reikalingas pareigas, bei techninės priežiūros personalo įrašus mažiausiai
3 metus po to, kai šie asmenys nustojo dirbti organizacijoje arba pakeitė pareigas
organizacijoje.
5.2 Nuotolinis pilotas turi turėti teisę atšaukti arba atidėti bet kurį arba visus skrydžius
šiomis sąlygomis:
5.2.1 kyla pavojus žmonių saugumui;
5.2.2 kyla pavojus ant žemės esančiam turtui;
5.2.3. kyla pavojus kitiems oro erdvės naudotojams;
5.2.4 pažeidžiamos naudojimo leidimo sąlygos.
Nuotolinis pilotas

Savideklaracija

5.3 Nuotolinis pilotas turėtų:

vykdoma.
Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį arba
nurodykite „Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

Įrašų saugojimo duomenis
galima patikrinti
kompetentingos
institucijos prašymu.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
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5.3.1. nevykdyti pareigų apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų ar alkoholio
arba dėl traumų, nuovargio, vaistų, ligos ar kitų priežasčių negalėdamas atlikti
savo pareigų;
5.3.2 būti susipažinęs su UAS gamintojo pateiktomis instrukcijomis;
5.3.3 užtikrinti, kad UA skristų vengiant debesų;
5.3.4 turėti nuotolinio piloto teorijos žinių pažymėjimą pagal UAS reglamento priedo
1 priedėlio II skyriaus A priedą, kurį išduoda kompetentinga institucija arba
subjektas, kurį paskyrė kompetentinga valstybės narės institucija;
5.3.5 turėti šio PDRA praktinių įgūdžių mokymo kurso baigimo akreditaciją pagal UAS
reglamento priedo 1 priedėlio I skyriaus A priedą, kurį išduoda:
a) subjektas, kuris deklaravo, kad atitinka UAS reglamento priedo 3 priedėlio
reikalavimus ir yra pripažintas valstybės narės kompetentingos institucijos;
b) UAS naudotojas, kuriam registracijos valstybės narės kompetentinga
institucija suteikė leidimą vykdyti veiklą pagal šį PDRA (arba deklaravęs tai
pačiai kompetentingai institucijai, kad jis atitinka STS-01) ir priedo 3
priedėlio reikalavimus. prie UAS reglamento;
5.3.6 jei skrydžiai vykdomi 120–150 m aukštyje, gauti papildomą teorinių žinių
mokymą šiomis temomis:
a) informuotumo apie oro pavojų ir kitų oro erdvės naudotojų buvimą
didinimas;
b) aukščio nustatymo / ribojimo įtaisų tikrinimas;
c) nuotolinio piloto ir AO koordinavimo procedūrų naudojimas;
d) taikomų procedūrų naudojimas tuo atveju, kai aptinkamas pilotuojamas
orlaivis;
5.3.7 gauti atnaujintą informaciją, susijusią su numatomu skrydžiu, apie visas
geografines zonas, nustatytas pagal UAS reglamento 15 straipsnį;
5.3.8 užtikrinti, kad UAS būtų saugios būklės, kad būtų galima saugiai užbaigti
numatytą skrydį, ir, jei taikoma, patikrinti, ar tiesioginis nuotolinis atpažinimas
yra aktyvus ir atnaujintas;
5.3.9 prieš pradedant UAS skrydį:
a) patikrina, ar veikia nuotolinio identifikavimo sistema;
b) gauti atnaujintą informaciją, susijusią su numatomu skrydžiu, apie visas

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
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geografines zonas, nustatytas pagal UAS reglamento 15 straipsnį;
c) užtikrinti, kad UAS būtų saugios būklės, kad būtų galima saugiai užbaigti
numatytą skrydį, ir, jei taikoma, patikrinti, ar tiesioginis nuotolinis
atpažinimas yra aktyvus ir atnaujintas;
d) nustatyti programuojamą UA skrydžio apimtį, kad ji atitiktų skrydžio
geografiją;
e) patikrina, ar veikia skrydžio nutraukimo priemonės ir UA programuojamos
skrydžio apimties funkcijos;
5.3.10 skrydžio metu:
a) jei nenaudojami oro erdvės stebėtojai, nuodugniai vizualiai tikrinti oro erdvę
aplink UA, kad būtų išvengta susidūrimo su pilotuojamu orlaiviu pavojaus;
nuotolinis pilotas turėtų nutraukti skrydį, jei jis kelia pavojų kitiems
orlaiviams, žmonėms, gyvūnams, aplinkai ar turtui;
b) išlaikyti UA kontrolę, išskyrus vadovavimo ir valdymo sąsajos praradimo
atvejus;
c) vienu metu valdyti tik vieną UA.
d) neskraidinti UA iš judančios transporto priemonės;
e) neperduoti UA valdymo kitai skrydžių valdymo tarnybai;
f) laiku informuoti AO (jei įdarbintas) apie bet kokius UA nukrypimus nuo
numatytos skrydžio trajektorijos ir susijusį laiką;
g) naudoti UAS naudotojo nustatytas nenumatytų atvejų procedūras
neįprastoms situacijoms, įskaitant situacijas, kai nuotolinis pilotas rodo, kad
UA gali viršyti skrydžio geografijos ribas;
h) naudoti avarines procedūras, nustatytas UAS naudotojo ekstremalioms
situacijoms, įskaitant priemones skrydžiui nutraukti, kai nuotolinis pilotas
gauna nurodymą, kad UA gali išskristi iš naudojamosios erdvės ribų;
i) aktyvuoti sistemą, kad UA neviršytų skrydžio geografijos ribų;
j) aktyvuoti tiesioginio nuotolinio identifikavimo sistemą19.
Oro erdvės
stebėtojas (AO)

Savideklaracija

5.4 Pagrindinės AO pareigos nustatytos UAS reglamento priedo UAS.STS-02.050 punkte.

OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

____________________________
19 Taikoma nuo 2022 m. liepos 1 d.
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5.5 Jei skrydžiai vykdomi 120–150 m aukštyje, AO turi dalyvauti papildomuose teorinių
žinių mokymuose šiomis temomis:
a) informuotumo apie oro pavojų ir kitų oro erdvės naudotojų buvimą didinimas;
b) aukščio nustatymo / ribojimo įtaisų tikrinimas;
c) nuotolinio piloto ir AO koordinavimo procedūrų naudojimas;
d) taikomų procedūrų naudojimas tuo atveju, kai aptinkamas pilotuojamas orlaivis.
6. Techninės sąlygos
UAS

Savideklaracija20

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

6.1 UAS naudotojas turi naudoti UAS, pažymėtą C6 klasės identifikavimo ženklu ir
atitinkančią tos klasės reikalavimus, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2019/945
priedo 17 dalyje.
6.2 Kaip alternatyvą 6.1 punktui, UAS naudotojas gali naudoti UAS, atitinkančią
Reglamento (ES) 2019/945 priedo 16 dalies reikalavimus, išskyrus tai, kad UAS
neprivalo:
6.2.1 turėti C3 arba C6 klasės UAS identifikavimo ženklo;
6.2.2 būti varomi tik elektra, jei UAS naudotojas užtikrina, kad poveikis aplinkai dėl
neelektrinės UAS naudojimo būtų kuo mažesnis;
6.2.3 įtraukti pranešimą, kurį paskelbė EASA ir kuriame pateikiami taikomi
apribojimai ir įsipareigojimai, kaip reikalaujama UAS reglamente;
6.2.4 įtraukti gamintojo instrukcijas, skirtas UAS, jei ji sukonstruota privačiai; tačiau
informacija apie veikimą ir priežiūrą, taip pat apie nuotolinio piloto mokymą
turėtų būti įtraukta į OM.
1 pastaba. UAS gali atitikti Reglamento (ES) 2019/945 priedo 4 dalies 9 punktą
naudojant priedą, atitinkantį to reglamento priedo 6 dalį.
2 pastaba. Jei UA neturi fizinio serijos numerio, atitinkančio standartą ANSI/CTA-2063-A
„Mažų bepiločių orlaivių sistemų serijos numeriai“ ir (arba) neturi integruotos tiesioginio
nuotolinio identifikavimo sistemos, jis gali atitikti Reglamento priedo 4 dalies 9 punktą
naudojant priedą, atitinkantį reglamento priedo 6 dalį.
3 pastaba. Jei UAS yra sukonstruota privačiai, ant UA gali nebūti jos MTOM
identifikavimo. Tokiu atveju naudotojas turėtų užtikrinti, kad UA MTOM, esant UA
konfigūracijai prieš kilimą, neviršytų 25 kg.
PDRA-S02.1 lentelė. Pagrindiniai PDRA-S02 apribojimai ir sąlygos

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad UAS
pažymėta C6 klasės
identifikavimo ženklu“
arba užrašu „Netaikoma“
„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“

______________________________
20 Apsaugos reikalavimai (nuoroda į Reglamento (ES) 2019/945 17 dalies 4 ir 5 punktus) turėtų būti įrodyti su vidutiniu užtikrinimo lygiu..
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AMC6 11 straipsnis „Veiklos rizikos vertinimo taisyklės“
IŠ ANKSTO NUSTATYTAS RIZIKOS VERTINIMAS PDRA-G03 1.0 versija
LEIDIMAS 2022 m. sausio mėn.
(a) Taikymo sritis
Šis PDRA sukurtas taikant UAS reglamento AMC1 11 straipsnyje aprašytą metodiką specialiosios
kategorijos skrydžiams naudojant UAS:
(1)

su UA, kurių didžiausi būdingi matmenys (pvz., sparnų plotis, rotoriaus skersmuo / plotas
arba maksimalus atstumas tarp rotorių, jei tai daugiasraigtis UA) iki 3 m, o tipinė kinetinė
energija – iki 34 kJ;

(2)

nuotolinio piloto BVLOS;

(3)

virš retai gyvenamų vietovių;

(4)

tiesioginės C2 sąsajos skrydžio zonoje mažiau nei 30 m virš zonos, virš kurios skrendama
(arba bet kurio kito skrydžio valstybės narės nustatyto aukščio);

(5)

iš anksto užprogramuotais arba iš anksto suplanuotais lanksčiais maršrutais naudojamosios
erdvės ribose;

(6)

esant vienai iš šių sąlygų:
(i)

rezervuota arba atskirta oro erdvė skrydžiams naudojant UAS;

(ii)

skrydis ne didesniame kaip 30 m aukštyje nuo žemės;

(iii)

kai skraidinama ne toliau kaip 30 m horizontaliai nuo kliūties, ne didesniame kaip 15
m aukštyje nuo kliūties; jei kliūties aukštis neviršija 20 m, tai skrydžio aukštis gali būti
iki 30 m nuo kliūties (t. y. ne daugiau kaip 50 m nuo žemės);

1 pav. Skrydžio geografija ir naudojamoji erdvė, kai skrydis nevykdomas rezervuotoje arba atskirtoje
zonoje
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(7)
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skraidinama reguliariai atliekant reguliarius įrenginių ir infrastruktūros patikrinimus, pvz.
pramonės įmonės ir panašiai, ir skraidinama neįprastoje oro erdvėje, apsaugotoje nuo
dirbtinių bei natūralių kliūčių (jei jų yra). Prašyme turi būti aiškiai nurodyta skrydžių
vykdymo vieta, o kompetentinga institucija turi išduoti „tikslųjį“ naudojimo leidimą pagal
GM1 UAS.SPEC.040(1).

1 pastaba. Šis PDRA buvo pritaikytas įprastinei automatizuotai stebėjimo veiklai ir įrenginių bei
infrastruktūros tikrinimui. Jis gali būti naudojamas kaip pagrindas kitiems tikslams, todėl gali
prireikti papildomo rizikos įvertinimo.
2 pastaba. Daugelis skrydžių naudojant UAS pagal šį PDRA gali būti vykdomi naudojant aukštą
automatizavimo lygį, į kurį kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti svarstydamos būtiną
praktinių įgūdžių mokymo ir vertinimo lygį, kadangi automatizavimas proporcingai sumažina
reikalingos nuotolinio piloto intervencijos lygį.
(b)

PDRA apibūdinimas ir sąlygos
Šio PDRA apibūdinimas ir sąlygos yra apibendrinti lentelėje PDRA-G03.1.
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PDRA apibūdinimas ir sąlygos
Įrodymo
Būklė
būdas
1. Skrydžio apibūdinimas (apimtis ir apribojimai)
Žmogaus
1.1 Jokių autonominių skrydžių: nuotolinis pilotas turi turėti galimybę išlaikyti UA kontrolę,
įsikišimo lygis
išskyrus tuos atvejus, kai prarandama vadovavimo ir valdymo (C2) sąsaja.
1.2 Nuotolinis pilotas visada turi turėti galimybę nutraukti skrydį.
Tema

Vientisumas21

UA diapazono
riba

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įterpkite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kurioje
pateikiamos gyventojų
tankumo nustatymo
procedūros.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Savideklaracija

1.3 Skrydžio trajektorija turi būti iš anksto užprogramuota arba lankstūs maršrutai turi būti iš
anksto suplanuoti, siekiant užtikrinti, kad UA išvengtų kliūčių naudojamojoje erdvėje.
1.4 Nuotolinis pilotas vienu metu turi valdyti tik vieną UA.
1.5 Nuotolinis pilotas neturi skraidinti UA iš judančios transporto priemonės.
1.6 Nuotolinis pilotas neturi perduoti UA valdymo kitam valdymo padaliniui.

Savideklaracija

Vietoje, virš
kurių
skrendama

UA
apribojimai

1.7 Paleidimas / susigrąžinimas: VLOS atstumu nuo nuotolinio piloto, jei skraidinama ne iš
saugios paruoštos zonos.
Pastaba. „Saugiai paruošta zona“ – tai kontroliuojamoji antžeminė zona, tinkama saugiam
UA paleidimui / susigrąžinimui.
1.8 Skrydžio metu: Skrydžio zonos riba turi būti tiesioginės C2 sąsajos aprėpties, kuri užtikrina
saugų skrydį, ribose.
1.9 skrydžio naudojant UAS turėtų būti atliekamos:
1.9.1 virš retai gyvenamų vietovių;

Deklaracija,
paremta
duomenimis

Savideklaracija

1.9.2 didesniu arba iki 15 m horizontaliu atstumu nuo objekto ar infrastruktūros asmens
ar subjekto, atsakingo už tą objektą ar infrastruktūrą, prašymu.
1.10 Didžiausi būdingi matmenys (pvz., sparnų plotis, rotoriaus skersmuo / plotas arba
didžiausias atstumas tarp rotorių, jei tai daugiasraigtis UA): iki 3 m
1.11 Tipinė kinetinė energija: iki 34 kJ

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

Įrodymas21

laikomasi
laikomasi
laikomasi
laikomasi
laikomasi
laikomasi
laikomasi

Aprašykite, kaip nustatomi
gyventojų tankumo
duomenys.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

_______________________
21 Pildo UAS naudotojas.
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Skrydžio
aukščio riba

Savideklaracija

Oro erdvė

1.12 Didžiausias naudojamosios erdvės aukštis neturi būti didesnis už rezervuotos arba
atskirtos oro erdvės dydį (jei taikoma) arba aukštį, nustatytą pagal 3.9 punktą.
Pastaba. Žr. 3.10 punktą, kuriame apibrėžiama rizikos ore atsarga, į kurią reikia atsižvelgti.
1.13 UA turėtų būti eksploatuojama:
(taip pat žr. 3.9 punktą)
1.13.1 „netipinėje oro erdvėje“, kuri yra nekontroliuojama oro erdvė;

Savideklaracija
1.13.2. kontroliuojamoje oro erdvėje, kurią kompetentinga institucija apibrėžė, ji atitinka
„netipinės oro erdvės“ reikalavimus ir atitinkamą koordinavimą, kaip apibrėžta
kompetentingos institucijos;
Matomumas
1.14 Jei kilimas ir tūpimas vykdomi nuotolinio piloto VLOS, matomumas turi būti pakankamas,
Savideklaracija
kad kilimo ir (arba) tūpimo fazės metu nekiltų pavojus žmonėms. Nuotolinis pilotas turi
nutraukti kilimą arba tūpimą, jei ant žemės esantiems žmonėms iškyla pavojus.
Kita
1.15 UA neturėtų būti naudojamas medžiagoms numesti arba pavojingiems kroviniams
Savideklaracija
gabenti, išskyrus daiktų, susijusių su žemės ūkio, sodininkystės ar miškininkystės veikla,
numetimą, kai tokių daiktų gabenimas nepažeidžia galiojančių taisyklių.
2. Veiklos rizikos klasifikacija (pagal klasifikaciją, apibrėžtą UAS reglamento 11 straipsnio AMC1)
Galutinė GRC
Galutinė ARC
ARC-a
3
3. Veiklos rizikos mažinimo priemonės
Naudojamoji
3.1 Norėdamas nustatyti naudojamąją erdvę, UAS naudotojas turėtų atsižvelgti į UAS
erdvė (žr.
padėties išlaikymo galimybes 4D erdvėje (platuma, ilguma, aukštis ir laikas).
AMC1 11
3.2 Visų pirma, nustatant naudojamąją erdvę, reikia atsižvelgti į navigacijos sprendimo
straipsnio 2
Savideklaracija
tikslumą, techninę UAS skrydžio klaidą, taip pat į trajektorijos apibrėžimo klaidą (pvz.,
pav.)
žemėlapio klaidą) ir delsą.
3.3 Nuotolinis pilotas turėtų taikyti avarines procedūras, jei atsiranda požymių, kad UA gali
viršyti naudojamosios erdvės ribas.
Antžeminė
3.4 UAS naudotojas turėtų sukurti antžeminės rizikos atsargą, kad apsaugotų ant žemės už
rizika
naudojamosios erdvės esančias trečiąsias šalis.
3.4.1 Numatytasis kriterijus turėtų būti „1:1 taisyklės“ naudojimas (pvz., jei UA
planuojama eksploatuoti 25 m aukštyje, antžeminės rizikos atsarga turi būti bent 25
m).
Savideklaracija
3.4.2 Pareiškėjas gali taikyti mažesnę antžeminės rizikos atsargos reikšmę sukasparniams
UA, naudodamas kompetentingai institucijai priimtiną balistinės metodikos metodą.
Kai kuriais atvejais taisyklės 1:1 gali nepakakti saugumo tikslui pasiekti. Tokiu atveju
kompetentinga institucija gali paprašyti patikslinti antžeminės rizikos atsargos
apibrėžtį, remdamasi SORA Nr. 9 žingsnyje nustatytais kriterijais, atsižvelgiant į
gretimą oro ir antžeminę riziką.

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

SAIL

II

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
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3.4.3 Kai kuriais atvejais taisyklės 1:1 gali nepakakti saugumo tikslui pasiekti. Tokiu atveju
kompetentinga institucija gali paprašyti patikslinti antžeminės rizikos atsargos
apibrėžtį.
3.5 Naudojamoji erdvė ir antžeminės rizikos atsarga turėtų būti retai gyvenamoje vietovėje.
3.6 UAS naudotojas turėtų įvertinti skrydžių vykdymo vietą, paprastai atlikdamas patikrinimą
arba įvertinimą vietoje, ir turėtų gebėti pagrįsti žymiai mažesnį žmonių, kuriems gresia
pavojus, nei retai gyvenamose vietovėse, tankumą visoje naudojamoje erdvėje, įskaitant
antžeminės rizikos atsargą.
3.7 UAS naudotojas turėtų užtikrinti, kad asmuo arba subjektas, atsakingas už objektą ar
infrastruktūrą, ėmėsi būtinų priemonių apsaugoti nesusijusius asmenis, esančius objekto
ar infrastruktūros ribose skraidinant UAS.
3.8 UAS naudotojas turėtų įtraukti 3.4–3.7 punktus į Skrydžių vykdymo vadovą (OM) (žr. 4.1.1
punktą) ir deklaruoti, kad laikomasi šių sąlygų.
3.9 Skrydis naudojant UAS turi būti vykdomas:

Pavojus ore

3.9.1 „netipinėje oro erdvėje“, kuri pagal šį PDRA yra viena iš šių:

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

3.9.1.1 rezervuotoje arba atskirtoje oro erdvėje; reikalavimas dėl ARC-a
patenkinamas, jei skrydžiams naudojant UAS pagal šį PDRA yra sukurta ir
patvirtinta rezervuota arba atskirta oro erdvė, o visa naudojamoji erdvė ir
visa rizikos ore atsarga (jei taikoma) yra toje rezervuotoje arba atskirtoje oro
erdvėje;
3.9.1.2 mažesniame nei 30 m skrydžio geografijos aukštyje;

Savideklaracija

3.9.1.3 kai dirbama šalia natūralių ar dirbtinių kliūčių (pvz., medžių, pastatų, bokštų,
kranų, tvorų ir kt.), kurių aukštis yra mažesnis nei 20 m, laikantis UA šiais
atstumais:
i) 30 m horizontalus atstumas;
ii) 15 m vertikalus atstumas nuo kliūties, virš kurios skrendama, viršaus;
3.9.1.4 kai dirbama arti natūralių ar dirbtinių kliūčių (pvz., medžių, pastatų, bokštų,
kranų, tvorų ir kt.), kurių aukštis viršija 20 m, išlaikant UA šiais atstumais:
i) 15 m horizontalus atstumas;
ii) 15 m vertikalus atstumas nuo kliūties, virš kurios skrendama, viršaus;
3.9.2 toliau nuo:
i) visų žinomų nuolatinio ar laikinojo kilimo ir tūpimo zonų visų tipų pilotuojamiems
orlaiviams; tai taip pat apima automobilių stovėjimo aikšteles, parkus ir kitas
zonas, iš kurių retkarčiais skrenda sraigtasparniai, taip pat vietas, iš kurių
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nelaimingų atsitikimų ar kitų ekstremalių situacijų atvejais kartais skrieja policijos
ir greitosios medicinos pagalbos tarnybos (HEMS) sraigtasparniai bei paieškos ir
gelbėjimo (SAR) sraigtasparniai;
iii) žinomų karinių orlaivių žemų skrydžių maršrutų;
iv) kitų žinomų žemo lygio pilotuojamų orlaivių skrydžių numatytoje skrydžių
vykdymo vietoje (pvz., skrydžių oro balionu, leidžiamų vykdyti mažesniame nei
500 pėdų aukštyje);
v) uostų ir (arba) pakrantės zonų, kuriose gali būti vykdomi SAR skrydžiai;
vi) visų žinomų vietų, kuriose skrenda kiti bepoločiai orlaiviai (įskaitant aviamodelių
klubų ar asociacijų zonas);
3.9.2 rezervuotoje arba atskirtoje oro erdvėje; reikalavimas dėl ARC-a patenkinamas, jei
skrydžiams naudojant UAS pagal šį PDRA yra sukurta ir patvirtinta rezervuota arba
atskirta oro erdvė, o visa naudojamoji erdvė ir visa rizikos ore atsarga (jei taikoma)
yra toje rezervuotoje arba atskirtoje oro erdvėje.
3.10 UAS naudotojas turėtų sukurti skrydžio rizikos atsargą, kad apsaugotų ore už
naudojamosios erdvės esančias trečiąsias šalis, jei:
3.10.1. oro erdvė, priskiriama ARC-d, yra greta naudojamosios erdvės;
3.10.2 kompetentinga institucija arba už oro erdvės valdymą atsakingas subjektas mano,
kad būtina reikalauti užtikrinti trečiųjų šalių apsaugą ore.
3.11 Rizikos ore atsarga, kaip nurodyta 3.10 punkte, turi būti įtraukta, kai tikimybė susidurti
su pilotuojamais orlaiviais ir kitais oro erdvės naudotojais, nustatyta kompetentingos
institucijos, yra maža.
3.12 Prieš skrydį UAS naudotojas turėtų įvertinti planuojamos skrydžio naudojant UAS artumą
pilotuojamų orlaivių skrydžiams.
Stebėtojai
netaikoma
4. UAS naudotojas ir skrydžių naudojant UAS sąlygos
UAS
4.1 UAS naudotojas turėtų:
naudotojas ir
4.1.1 parengti skrydžių vykdymo vadovą (OM) (šabloną žr. AMC1 UAS.SPEC.030(3)(e), o
skrydžiai
papildomą informaciją – GM1 UAS.SPEC.030(3(e));
naudojant
Deklaracija,
UAS
paremta
4.1.2 parengti procedūras, užtikrinančias, kad vykdant numatytą skrydį būtų laikomasi
duomenimis
skrydžių vykdymo vietai taikomų saugumo reikalavimų;

4.1.3 sukurti priemones, skirtas apsaugoti UAS nuo neteisėtos veiklos ir neteisėtos

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
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prieigos;

OM skyrių arba skirsnį.

4.1.4 parengti procedūras, užtikrinančias, kad visi skrydžiai atitiktų Reglamentą (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių
duomenų judėjimo. Visų pirma, UAS naudotojas turėtų atlikti poveikio duomenų
apsaugai vertinimą, jei to reikalauja valstybės narės nacionalinė duomenų apsaugos
institucija dėl to reglamento 35 straipsnio taikymo;
4.1.5 parengti gaires nuotoliniams pilotams, kad būtų galima planuoti UAS skrydžius taip,
kad žmonėms ir gyvūnams kiltų kuo mažiau nepatogumų, įskaitant triukšmą ir kitus
su emisijomis susijusius nepatogumus;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

4.1.6 parengti avarijos likvidavimo planą (ERP) pagal „vidutinio“ patikimumo lygio sąlygas
(žr. AMC3 UAS.SPEC.030(3)(e));

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4.1.7 patvirtinti veiklos procedūras pagal „vidutinio“ patikimumo lygio nuostatas,
įtrauktas į AMC2 UAS.SPEC.030(3)(e);

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4.1.8 užtikrinti nenumatytų atvejų ir avarinių procedūrų tinkamumą. Tam įrodyti
naudojamas vienas iš šių būdų:
a) specialieji skrydžio bandymai;
b) imitavimas, jei imitavimo priemonių reprezentatyvumas teigiamais rezultatais
įrodomas numatytam tikslui;
c) kitos kompetentingai institucijai priimtinos priemonės;
4.1.9. turėti politiką, kurioje apibrėžiama, kaip nuotolinis pilotas ir bet kuris kitas
darbuotojas, atsakingas už pareigas, būtinas skrydžiui naudojant UAS, gali paskelbti,
kad yra tinkamas veikti prieš pradedant bet kokį skrydį;

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4.1.10. jei skrydis vykdomas rezervuotoje arba atskirtoje oro erdvėje, kartu su
procedūromis, nurodytomis OM (4.1.1 punktas), turi būti apibūdinta:
a) ryšio su institucija arba subjektu, atsakingu už oro erdvės valdymą per visą
rezervuotos arba atskirtos oro erdvės eksploatavimo laikotarpį, būdas ir
priemonės, kaip nurodyta leidime;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų
ir
kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
šios sąlygos, ir kad
kompetentinga institucija
gali peržiūrėti šios sąlygos
aprašą.
„Pareiškiu, kad laikomasi
šios sąlygos, ir kad
kompetentinga institucija
gali peržiūrėti šios sąlygos
aprašą.

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
šios sąlygos, ir kad
kompetentinga institucija
gali peržiūrėti šios sąlygos
aprašą.

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
įrodymai yra prieinami
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Pastaba. Ryšio metodas turi būti paskelbtas pranešime lakūnams (NOTAM) ir suaktyvina
rezervuotą oro erdvę, kad būtų galima derinti ir su pilotuojamais orlaiviais.
b) darbuotojai, einantys skrydžiams naudojant UAS svarbias pareigas, atsakingi už
tokio ryšio užmezgimą;

UAS priežiūra

Savideklaracija

Išorės
paslaugos
Savideklaracija

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

4.1.11 kiekvienam skrydžiui paskirti nuotolinį pilotą, turintį atitinkamą kompetenciją, ir
kitą darbuotoją, atsakingą už pareigas, būtinas skrydžiui naudojant UAS (jei reikia);

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

4.1.12 užtikrinti, kad skrydžio metu, siekiant išvengti žalingųjų trukdžių, būtų efektyviai
naudojamas radijo spektras ir sudaromos sąlygos jam naudoti;

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

4.1.13 saugoti ne trumpiau kaip 3 metus ir nuolat atnaujinti informaciją apie skrydžius
naudojant UAS, įskaitant neįprastus techninius ar eksploatacinius įvykius ir kitus
duomenis, kaip reikalaujama deklaracijoje arba naudojimo leidime.

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

4.2 UAS naudotojas turėtų:
4.2.1 užtikrinti, kad UAS naudotojo nustatytos UAS priežiūros instrukcijos būtų įtrauktos į
OM ir apimtų bent UAS gamintojo instrukcijas ir reikalavimus, jei taikomi;
4.2.2 užtikrinti, kad techninės priežiūros darbuotojai, atlikdami techninę priežiūrą,
laikytųsi UAS techninės priežiūros instrukcijų;
4.2.3 saugoti ne trumpiau kaip 3 metus ir nuolat atnaujinti UAS atliktos priežiūros veiklos
įrašus;
4.2.4 sudaryti ir nuolat atnaujinti naudotojo įdarbintų techninės priežiūros darbuotojų
sąrašą;
4.2.5 laikytis UAS.SPEC.100 punkto, jei UAS naudoja sertifikuotą įrangą.

4.3 UAS naudotojas turi užtikrinti, kad bet kurios iš išorės teikiamos paslaugos, būtinos
skrydžio saugai, veikimo lygis būtų tinkamas numatytai veiklai. UAS naudotojas turi
pareikšti, kad šis veikimo lygis yra tinkamai pasiektas.
4.4 UAS naudotojas turi nustatyti ir paskirstyti UAS naudotojo ir išorės paslaugų teikėjo (-ų),
jei taikoma, vaidmenis ir atsakomybę.

kompetentingai institucijai
peržiūrėti.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
įrodymai yra prieinami
kompetentingai institucijai
peržiūrėti.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
patvirtinamieji įrodymai
yra įtraukti į OM.
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų ir kad
duomenų įrašai yra
prieinami kompetentingai
institucijai.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį arba
nurodykite „Netaikoma“.
Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
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5. Darbuotojų, atsakingų už skrydžiams naudojant UAS svarbias pareigas, sąlygos
Bendrai
5.1 UAS naudotojas turi užtikrinti, kad visi darbuotojai, einantys pareigas, būtinas skrydžiams
naudojant UAS vykdyti, dalyvautų kompetencija pagrįstuose teoriniuose ir praktiniuose
mokymuose, susijusiuose su jų pareigomis, kuriuos sudarytų teoriniai elementai, nustatyti
AMC1 UAS.SPEC.050(1)( d) ir praktiniai elementai, nustatyti AMC2 UAS.SPEC.050(1)(d).

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

Kompetentingos
institucijos arba jos
įgalioto atstovo prašymu
galima patikrinti mokymo
įrodymus.

Savideklaracija

Nuotolinis
pilotas

5.2 UAS naudotojas turi saugoti ir atnaujinti visų atitinkamų kvalifikacijų ir mokymo kursų,
kuriuos baigė nuotolinis pilotas ir kiti darbuotojai, atsakingi už svarbias UAS skrydžiams
reikalingas pareigas, bei techninės priežiūros personalo įrašus mažiausiai 3 metus po to,
kai šie asmenys nustojo dirbti organizacijoje arba pakeitė pareigas organizacijoje.

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

Mokymo programa yra
dokumentuota OM.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.

5.3 Nuotolinis pilotas turi teisę atšaukti arba atidėti bet kurį arba visus skrydžius šiomis
sąlygomis:

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

Įrašų saugojimo duomenis
galima patikrinti
kompetentingos
institucijos prašymu.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi

5.3.1 kyla pavojus žmonių saugumui;
5.3.2 kyla pavojus ant žemės esančiam turtui;
5.3.3. kyla pavojus kitiems oro erdvės naudotojams;
5.3.4 pažeidžiamos naudojimo leidimo sąlygos.
Savideklaracija

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.

5.4 Nuotolinis pilotas turėtų:
5.4.1. nevykdyti pareigų apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų ar alkoholio arba dėl
traumų, nuovargio, vaistų, ligos ar kitų priežasčių negalėdamas atlikti savo pareigų;
5.4.2 būti susipažinęs su UAS gamintojo pateiktomis instrukcijomis;
5.4.3 užtikrinti, kad UA skristų vengiant debesų;
5.4.4 pagal poreikį stebėti oro erdvę be pagalbos, kad būtų išvengta galimo susidūrimo
pavojaus;
5.4.5 gauti atnaujintą informaciją, susijusią su numatomu skrydžiu, apie visas geografines
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zonas, nustatytas pagal UAS reglamento 15 straipsnį;
5.4.6 užtikrinti, kad UAS būtų saugios būklės, kad būtų galima saugiai užbaigti numatytą
skrydį, ir, jei taikoma, patikrinti, ar tiesioginis nuotolinis atpažinimas yra aktyvus ir
atnaujintas.
Kai reikalinga daugianarės įgulos sąveika (MCC), UAS naudotojas turėtų:
5.5 paskirti nuotolinį įgulos vadą atsakingą už kiekvieną skrydį;

Daugianarės
įgulos sąveika
(MCC)

5.6. įtraukti procedūras, užtikrinančias nuotolinės įgulos narių koordinavimą naudojant
patikimus ir veiksmingus ryšio kanalus; į šias procedūras turėtų būti įtraukta bent:
Savideklaracija

5.6.1 užduočių paskirstymas nuotolinės įgulos nariams;

5.6.2 nuoseklaus ryšio užmezgimas;

5.7 užtikrinti, kad nuotolinės įgulos mokymas apimtų MCC.

Techninės
priežiūros
darbuotojai

5.8 Kiekvienas darbuotojas, kurį UAS naudotojas įgaliojo atlikti techninės priežiūros veiklą,
turi būti tinkamai apmokytas dokumentais pagrįstų techninės priežiūros procedūrų.

OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.
Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

Kompetentingos
institucijos arba jos
įgalioto atstovo prašymu
galima patikrinti mokymo
įrodymus.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Savideklaracija

Darbuotojai,
atsakingi už
pareigas,
būtinas UAS
skrydžiams,
yra tinkami
vykdyti
skrydžius

5.9 Darbuotojai, atsakingi už pareigas, būtinas UAS skrydžiams, prieš vykdydami bet kokį
skrydį turi deklaruoti, kad yra tinkami dirbti pagal UAS naudotojo nustatytą politiką.
Savideklaracija
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6. Techninės sąlygos
Bendrai

Savideklaracija

6.1 UAS turi būti aprūpintos priemonėmis, leidžiančiomis stebėti svarbiausius saugaus
skrydžio parametrus, visų pirma:
6.1.1 UA padėtį, aukštį arba aukštį virš jūros lygio, antžeminį greitį arba oro greitį, padėtį ir
trajektoriją;
6.1.2 UAS energijos būseną (degalus, akumuliatoriaus įkrovą ir kt.);
6.1.3 kritinių funkcijų ir sistemų būklę; RD signalais pagrįstoms paslaugoms (pvz., C2
valdymo ir kontrolės sąsajai, GNSS ir kt.) turėtų būti numatytos bent priemonės,
leidžiančios stebėti tinkamą veikimą ir įjungti įspėjimą, kai našumo lygis tampa per
žemas.
6.2 UAS skraidinimas ir ypač gebėjimas išlaikyti padėtį 4D erdvėje (platuma, ilguma, aukštis ir
laikas) turi leisti nuotoliniam pilotui saugiai vykdyti skrydžius arti natūralių ar dirbtinių
kliūčių.
Pastaba. UA turi galėti saugiai skristi arčiau nei 30 m atstumu iki dirbtinių ar natūralių kliūčių.
6.3 UAS turi turėti priemones UA skrydžio trajektorijai prieš kilimą užprogramuoti arba, jei
naudojami lankstūs maršrutai, turėti priemones, leidžiančias išvengti kliūčių neišskrendant
iš numatytosios naudojamos erdvės.
6.3.1. Jei naudojami lankstūs maršrutai, UAS turi turėti priemones, neleidžiančias UA
pažeisti horizontalių ir vertikalių programuojamos naudojamosios erdvės ribų.

Žmogaus ir
mašinos
sąsaja (HMI)

Savideklaracija

6.4 UAS turėtų būti apsaugota nuo galimų elektromagnetinių trukdžių, kylančių iš
infrastruktūros / įrenginių, esančių zonoje, virš kurios skrendama.
6.5 UAS informacijos ir valdymo sąsajos turi būti pateiktos aiškiai ir glaustai ir neturi klaidinti,
pernelyg varginti ar trukdyti darbuotojams, atsakingiems už pareigas, būtinas UAS
skrydžiams, taip, kad dėl to galėtų nukentėti skrydžio sauga.
6.6. UAS naudotojas turėtų atlikti UAS vertinimą, kuriame būtų atsižvelgta į žmogiškuosius
veiksnius, kad nustatytų, ar HMI yra tinkama skrydžiui.
6.7 UAS turi atitikti taikomus radijo įrangos ir radijo dažnių spektro naudojimo reikalavimus.

C2 sąsajos ir
ryšys
Savideklaracija

6.8 Reikia naudoti apsaugos nuo trukdžių mechanizmus, ypač jei C2 sąsajai naudojamos
nelicencijuotos juostos (pvz., ISM) (pvz., FHSS, DSSS arba OFDM technologijos arba dažnių
konfliktų išvengimas pagal procedūrą).
6.9 UAS turi turėti C2 valdymo ir kontrolės sąsają, apsaugotą nuo neteisėtos prieigos prie C2
funkcijų.

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį, kitu atveju
nurodykite „Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
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Taktinis rizikos mažinimas
Izoliavimas

Deklaracija,
paremta
duomenimis

Deklaracija,
paremta
duomenimis

6.10 Praradus C2 sąsają, UAS turi turėti patikimą ir nuspėjamą metodą C2 sąsajai atkurti arba
skrydžiui nutraukti taip, kad būtų sumažintas poveikis trečiosioms šalims ore ar ant žemės.
6.11 Avarijos atveju nuotolinis pilotas turi turėti veiksmingų ryšio su atitinkamomis
institucijomis palaikymo priemonių.
netaikoma
6.12 Siekdamas užtikrinti saugų susigrąžinimą po techninės problemos, susijusios su UAS arba
išorine sistema, kuri palaiko skrydį, UAS naudotojas turi užtikrinti, kad:
6.12.1 joks tikėtinas UAS arba bet kokios išorinės sistemos, palaikančios skrydį, gedimas
neturi sukelti išskridimo už naudojamosios erdvės ribų;
6.12.2 pagrįstai tikimasi, kad žūtis neįvyks dėl galimo UAS arba bet kokios išorinės
sistemos, palaikančios skrydį, gedimo.

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių arba skirsnį.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.
Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį arba
nurodykite „Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį arba
nurodykite „Netaikoma“.
Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį arba
nurodykite „Netaikoma“.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.

Pastaba. Sąvoka „tikėtina“ suprantama kaip kokybinė interpretacija, t. y. „numatoma, kad
įvyks bent vieną kartą per visą sistemos / elemento eksploatavimo laiką“.

6.13 Jei gretimoje vietoje yra žmonių sambūris arba gretima oro erdvė priskiriama ARC-c arba
ARC-d klasei (pagal SORA), taikomos toliau nurodytos papildomos sąlygos.
6.13.1 UAS turi būti sukurta pagal standartus, kuriuos kompetentinga institucija laiko
tinkamais, ir (arba) laikantis tai institucijai priimtinų atitikties užtikrinimo priemonių,
kad:
6.13.1.1 UA išskridimo iš naudojamosios erdvės tikimybė turi būti mažesnė nei 10 4
/FH;
6.13.1.2. joks vienas UAS arba bet kokios išorinės sistemos, palaikančios skrydį,
gedimas nesukeltų skrydžio už antžeminės rizikos atsargos ribų.
Pastaba. Sąvoką „gedimas“ reikia suprasti kaip įvykį, kuris paveikia komponento, dalies ar
elemento veikimą taip, kad šis nebegali veikti taip, kaip numatyta. Klaidos gali sukelti
gedimus, bet pačios savaime nėra laikomos gedimais. Kai kurie konstrukciniai arba

Galimas projektavimo ir
įrengimo įvertinimas, kuris
apima bent šiuos dalykus:
— projektavimo ir
įrengimo ypatybes
(nepriklausomybę,
atskyrimą ir
dubliavimą);
— konkrečius pavojus
(pvz., kruša, ledas,
sniegas,
elektromagnetiniai
trukdžiai ir kt.),
susijusius su skrydžio
tipu.“

Yra analizės ir (arba)
bandymų duomenų su
patvirtinamaisiais
įrodymais.“
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mechaniniai gedimai gali būti neįtraukti į kriterijų, jei galima įrodyti, kad šios mechaninės
dalys buvo suprojektuotos pagal geriausią aviacijos pramonės praktiką.
6.13.2 SW ir AEH, kurių kūrimo klaida(-os) gali tiesiogiai lemti skrydžius už antžeminės
rizikos atsargos ribų, turi būti kuriami pagal pramonės standartą arba metodiką,
kurią kompetentinga institucija pripažįsta tinkama.

Įtraukite nuorodą į atitinkamą
OM skyrių / skiltį arba
nurodykite „Netaikoma“.

1 pastaba. Siūlomos papildomos saugos sąlygos apima ir vientisumo, ir užtikrinimo lygius.
2 pastaba. Siūlomos papildomos saugos sąlygos nereiškia, kad reikia sistemingai kurti SW ir
AEH pagal pramonės standartą arba metodiką, kurią kompetentinga institucija pripažįsta
kaip tinkamą. Pavyzdžiui, jei UA projektas apima nepriklausomą variklio išjungimo funkciją,
kuri sistemingai neleidžia UA išskristi iš antžeminės rizikos atsargos zonos dėl pavienių gedimų
arba skrydžio valdymo įtaisų SW/AEH klaidos, 6.13.1 punkto sąlygų tikslas gali būti laikomas
įvykdytu.

Nuotolinis
atpažinimas22
Savideklaracija

Žiburiai22
Savideklaracija

3 pastaba. Šio PDRA atveju turint gretimą oro erdvę, priskiriamą ARC-c, pavyzdžiui, ligoninės
sraigtasparnių oro uostą nekontroliuojamoje oro erdvėje, taip pat taikomos pirmiau
nurodytos papildomos sąlygos (be ARC-d, kaip nurodyta SORA 9 žingsnio c punkte).
6.15 UAS turi unikalų serijos numerį, atitinkantį 2019 m. standartą ANSI/CTA-2063-A-2019
Mažų bepiločių orlaivių sistemų serijos numeriai pagal Reglamento (ES) 2019/945 40
straipsnio 4 dalį.
6.16 UAS yra įrengta nuotolinio identifikavimo sistema pagal Reglamento (ES) 2019/945 40
straipsnio 5 dalį.
6.17 Jei UAS skraidinama naktį, joje yra bent vienas žalias mirksintis žiburys pagal UAS
reglamento UAS.SPEC.050(1)(l)(i) punktą.

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“

Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma.
Aprašykite, kaip ši sąlyga
vykdoma arba nurodykite
„Netaikoma“.

„Pareiškiu, kad laikomasi
reikalavimų.“
„Pareiškiu atitiktį
reikalavimams.“ arba
„Netaikoma“

PDRA-G03.1 lentelė. Pagrindiniai PDRA-G03 apribojimai ir nuostatos

__________________________________
22

Taikoma nuo 2022 m. liepos 1 d.
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AMC1 12 straipsnio „Specialiosios kategorijos skrydžių leidimas“ 5 dalis
DEKLARACIJA, PATIKRINIMAS IR GAVIMO PATVIRTINIMAS
(a) Kompetentinga institucija turėtų sukurti internetinę operatyvinių deklaracijų pateikimo sistemą,
kuri sėkmingai pateiktų prašymo teikėjui automatinį gavimo patvirtinimą.
(b)

Kad pateikimas būtų laikomas sėkmingu, internetinė sistema turėtų patikrinti, ar buvo pateikta
visa reikalinga informacija. Kitu atveju sistema turėtų nurodyti pateikėjui, kurias informacijos dalis
dar reikia papildyti deklaracijos pateikimui užbaigti (pvz., laukeliai, kuriuos reikia užpildyti, atitiktis
reikalavimams ar pareiškimai, kuriuos reikia priimti ar pripažinti ir pan.).

(c)

Siekiant palengvinti tarpvalstybinius skrydžius, gavimo patvirtinimas, be valstybės narės kalbos,
turėtų būti surašytas bent anglų kalba. Galima naudoti tokią formulę kaip ši:
„{kompetentingos institucijos pavadinimas} patvirtina, kad gavo {UAS naudotojo pavadinimas ir
UAS naudotojo registracijos numeris} {deklaracijos pateikimo data} pateiktą deklaraciją, susijusią
su STS {STS identifikavimas}. Nustatyta, kad deklaracija yra išsami.

GM1 13 straipsnis „Tarpvalstybiniai skrydžiai arba skrydžiai už registracijos
valstybės ribų“
BENDROJI DALIS
Toliau pateiktame paveikslėlyje parodytas kompetentingos institucijos jau suteikto leidimo vykdyti skrydį
registracijos valstybėje narėje pavyzdys, kuris naudojamas tokiam pačiam skrydžiui vykdyti kitoje
valstybėje narėje:

Pavyzdyje UAS naudotojas gauna registracijos valstybės narės, kurioje nurodytos rizikos mažinimo
priemonės, kompetentingos institucijos leidimą, ir priemonės gali būti pritaikytos prie veiklos zonos
savybių (pvz., antžeminė rizika gali būti sumažinta skrendant virš upės).
Kai UAS naudotojas ketina atlikti tą pačią skrydį kitoje valstybėje narėje, registracijos valstybės narės
kompetentingos institucijos išduoto leidimo kopiją reikia išsiųsti UAS skrydžio valstybės narės NAA. Gali
likti galioti kai kurie rizikos mažinimo priemonių elementai, pvz., naudotojo organizavimo būdas, piloto
kompetencija arba UAS ypatybės. Vietoj to, kiti elementai turi būti pritaikyti prie veiklos zonos
geografijos (pvz., didžioji dalis skrydžio negali būti vykdoma virš upės arba būtina nustatyti skrydžio
trajektoriją, atitinkančią lygiavertes sąlygas, susijusias su žemės rizika, vietine oro erdve, reljefu ir
klimatu). Tikimasi, kad šiuose taškuose, taip pat oro erdvės, reljefo ir klimato srityse UAS naudotojai
peržiūrės ir galbūt atnaujins rizikos mažinimo priemones, tačiau tik dėl šių elementų.
Tikimasi, kad skrydžio valstybės narės kompetentinga institucija neperžiūrės viso rizikos įvertinimo, o
apribos savo veiklą tik patikrinimu ir UAS naudotojui bei registracijos valstybės narės kompetentingai
institucijai patvirtinimu, kad atnaujintos rizikos mažinimo priemonės yra patenkinamos. Gavęs
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patvirtinimą, UAS naudotojas gali nedelsiant pradėti veiklą, o registravimo kompetentinga institucija
atnaujins leidimą.
Toliau pateiktame paveikslėlyje parodytas pavyzdys, kai skrydis, atitinkantis vieną iš UAS reglamento 1
priedėlyje išvardytų STS, vykdomas ne registracijos valstybėje narėje:

UAS naudotojas deklaraciją pirmiausia pateikia registracijos valstybės narės kompetentingai institucijai,
kuri, jei deklaracija atitinka UAS reglamentą, išduoda gavimo ir išsamumo patvirtinimą. Tada UAS
naudotojas skrydžio valstybės narės kompetentingai institucijai pateiks registracijos valstybės narės
kompetentingos institucijos gautos deklaracijos ir išsamumo patvirtinimo kopiją. Daugiau tikrinti
nereikia.

AMC1 13 straipsnis „Tarpvalstybiniai skrydžiai arba skrydžiai už registracijos
valstybės ribų“
TARPVALSTYBINIAI SKRYDŽIAI
(a) UAS naudotojas, ketinantis vykdyti skrydį, kuriai reikalingas leidimas vykdyti skrydį, iš dalies arba
visiškai kitoje valstybėje narėje nei registracijos valstybė, jis pirmiausia turėtų gauti reikiamą
leidimą tokiam skrydžiui iš registracijos valstybės, nebent UAS naudotojas turi LUC su
atitinkamomis teisėmis. Šis procesas taip pat taikomas, kai UAS naudotojas ketina vykdyti skrydį
tik kitoje VN nei registracijos valstybė.
(b)

UAS naudotojas turėtų:
(1)

nustatyti taikomas vietos sąlygas skrydžių vykdymo vietoje;

(2)

prireikus pritaikyti veiklos procedūras:

(3)

(i)

kad būtų laikomasi galiojančių vietinių sąlygų23;

(ii)

kaip reikalaujama prašyme naujai(-oms) rizikos mažinimo priemonių vietai(-oms),
nurodytai(-oms) naudojimo leidime;

pateikti VN, kurioje vykdomas skrydis, kompetentingai institucijai (nuorodas į NAA svetaines
žr. https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones/naa ) prašymą leisti vykdyti
tarpvalstybinį skrydį, naudojant AMC1 13 straipsnio 1 dalyje pateiktą formą. Turi būti
pridėta:
(i)
leidimo vykdyti skrydį, išduoto registracijos VN kompetentingos institucijos, kopija
arba LUC techninių sąlygų kopija, jei skrydis vykdomas pagal LUC privilegijas;
(ii)

tas Skrydžių vykdymo vadovo (OM) skyrius(-iai), kuriame(-iuose) pateikiamos veiklos
procedūros ir atitinkama informacija, prireikus pataisyta, kad būtų laikomasi vietos
sąlygų ir naujoje(-ose) numatytoje(-ėse) vietoje(-ėse) būtų taikomos rizikos mažinimo
priemonės, nebent UAS naudotojas turi LUC su atitinkamomis teisėmis;

___________________________________
23 Laikantis galiojančių nacionalinių teisės aktų nuostatų. Kiekviena valstybė narė turėtų paskelbti vietos sąlygas.
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įrodymai, kad laikomasi pakeistų procedūrų (žr. ii punktą), atsižvelgiant į rizikos
mažinimo priemonių, jei jos numatytos, patikimumo lygį, nebent UAS naudotojas turi
atitinkamas teises suteikiantį LUC.

(c)

VN, kurioje vykdomas skrydis, kompetentinga institucija turi nedelsiant įvertinti UAS naudotojo
pateiktą informaciją ir patikrinti, kaip taikomos vietos sąlygos ir atnaujintos poveikio mažinimo
priemonės, taikomos numatytoje(-ose) veiklos vietoje(-ose).

(d)

Kai skrydžio VN kompetentinga institucija yra patenkinta, ji turi pateikti registracijos VN
kompetentingai institucijai ir UAS naudotojui priimtinumo patvirtinimą (žr. AMC1 13 straipsnio 2
dalyje pateiktą šabloną), kad atnaujintos rizikos mažinimo priemonės ir procedūros yra tinkamos
numatytoje(-se) vietoje(-se).

(e)

Gavęs priėmimo patvirtinimą, UAS naudotojas gali pradėti skrydį.

(f)

Registracijos VN kompetentinga institucija turėtų išduoti patikslintą leidimą vykdyti skrydį,
nurodydama papildomą(-as) naują(-as) vietą(-as), ir pateikti patikslinto naudojimo leidimo kopiją
leidimą išduodančiai valstybei narei ir UAS naudotojui.

(g)

UAS naudotojas, turintis LUC su atitinkamomis teisėmis, išvardytomis jo įgaliojimuose, gali veikti
nesilaikydamas pirmiau nurodytų procedūrų. Tačiau UAS naudotojas:
(1)

turi pateikti prašymą VN, kurioje vykdomas skrydis, naudodamas AMC1 13 straipsnio 1
dalyje pateiktą formą. Turi būti pridėta:
(i) patvirtinimo sąlygų kopija, gauta pagal UAS reglamento priedo UAS.LUC.050 punktą;
(ii) numatomos skrydžiai vieta (-os) pagal UAS reglamento 13 straipsnio 1 dalies 1 dalies b
punktą.

(2)

Jei LUC techninėje užduotyje yra numatytos teisės vertinti vietos sąlygas ir taikyti rizikos
mažinimo priemones kitose vietose, UAS naudotojas gali pradėti skrydį iš karto, kai tik
gauna patvirtinimą apie prašymo gavimą ir išsamumą.

(3)

Jei LUC techninėje užduotyje nėra privilegijų vertinti vietos sąlygas ir (arba) taikyti rizikos
mažinimo priemones kitose vietose, nes UAS naudotojas gali pradėti skrydį tik gavęs
priimtinumo patvirtinimą (žr. AMC1 13 straipsnio 2 dalyje pateiktą šabloną), kad atnaujintos
rizikos mažinimo priemonės ir procedūros yra tinkamos numatytoje(-se) vietoje(-se).
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AMC1 13 straipsnio „Tarpvalstybiniai skrydžiai arba skrydžiai už registracijos
valstybės ribų“ 1 dalis
PRAŠYMO LEISTI VYKDYTI TARPVALSTYBINĮ SKRYDĮ NAUDOJANT UAS FORMA

Prašymas leisti
naudojant UAS

tarpvalstybinį

specialiosios

kategorijos

skrydį

Duomenų apsauga: Asmens duomenis, įtrauktus į šį prašymą, tvarko kompetentinga institucija pagal 2016 m.
balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, panaikinančio 2016 m. direktyvą 95/46/EB (toliau –
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Asmens duomenis tvarkys kompetentingos institucijos rašymo
vykdymo, valdymo ir tolesnių veiksmų tikslais pagal 2019 m. gegužės 24 d. Reglamento (ES) 2019/947 dėl bepiločių
orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos 12 ir 13 straipsnius.
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.
Naujas prašymas

Priimtinumo patvirtinimo pakeitimas NNN-CBO-xxxxx/yyy
1. UAS naudotojo ir patvirtinimo duomenys
1.1 UAS naudotojo registracijos numeris
1.2 UAS naudotojo pavadinimas
1.3 Kontaktinis asmuo naudojimo
klausimais
Vardas, pavardė
Telefonas
El. paštas
1.4 Patvirtinimo tipas
1.4.1 Naudojimo leidimas / LUC numeris,
1.4.2 Galiojimo
išduotas registracijos VN
pabaigos data
Naudojimo leidimas
MMMM-mm-dd
LUC
2. Vietos
2.1 Numatoma skrydžio pradžios data
2.2 Numatoma
MMMM-mm-dd
MMMM-mm-dd
pabaigos data
2.3 Numatoma (-os) skrydžio vieta (-os)
2.4 Naudojamosios erdvės aukščio riba
_____ m (______ pėd.)
A
B
C
D
E
F
G
2.5 Numatomo skrydžio oro erdvė
„U-space“

Kita, nurodykite

2,6. Taikomos vietos sąlygos
3. Rizikos mažinimo priemonių taikymo ir vietos sąlygų atnaujinimas
3.1 Atnaujintas skrydžių vykdymo vadovo (OM) skyrius
„Skrydžio naudojant UAS vieta“ (jei taikoma)
3.2 Atitikties įrodymai atnaujintoms rizikos mažinimo
priemonėms ir vietinėms sąlygoms, jei taikoma
4. Pastabos
5. Atitikties deklaracija
Aš, toliau pasirašęs asmuo, prašau patvirtinti tarpvalstybinio skrydžio naudojant UAS xxx (valstybės narės
pavadinimas) priimtinumą ir pareiškiu, kad skrydis naudojant UAS atitiks:
— visas nacionalines taisykles, susijusias su privatumu, duomenų apsauga, atsakomybe, draudimu, saugumu ir
aplinkos apsauga;
— taikomus Reglamento (ES) 2019/947 reikalavimus;
— apribojimus ir sąlygas, nustatytus registracijos valstybės narės kompetentingos institucijos suteiktame
naudojimo leidime bei skrydžio valstybės narės kompetentingos institucijos pateiktame patvirtinime dėl
tarpvalstybinio skrydžio naudojant UAS priimtinumo.
Taip pat pareiškiu, kad susijęs draudimas, jei bus taikomas, bus parūpintas iki skrydžio naudojant UAS pradžios.
Data
Parašas ir antspaudas
MMMM-mm-dd
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Paraiškos formos pildymo instrukcijos
Jei prašymas yra susijęs su patvirtinimo dėl priimtinumo vykdyti tarpvalstybinį UAS skrydį pakeitimu,
nurodykite priimtinumo patvirtinimo numerį ir raudonai užpildykite laukus, kurie yra pakeisti (palyginti
su paskutiniu priimtinumo patvirtinimu).
1.1 UAS naudotojo registracijos numeris pagal UAS reglamento 14 straipsnį.
1.2

UAS naudotojo vardas ir pavardė, nurodyti registracijos metu.

1.3

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

1.4

Pasirinkite vieną iš dviejų variantų.

1.4.1 Registracijos VN kompetentingos institucijos išduoto veiklos leidimo arba LUC patvirtinimo sąlygų
numeris. Nurodytas dokumentas turi būti pridėtas prie prašymo.
1.4.2 1.4.2 punkte nurodyto dokumento galiojimo laikas. Jei galiojimas neribotas, nurodykite
„Neribotas“.
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“.
Vieta(-os) skrydžio VN, kurioje(-se) UAS naudotojas ketina vykdyti UAS skrydį. Nurodant vietą(-as),
reikia nurodyti visą naudojamąją erdvę ir antžeminę rizikos atsargą (raudona linija 1 paveikslėlyje).
Vieta(-os) turi būti nurodyta(-os) taip pat, kaip ir naudojimo leidime (pvz., „bendroji“ arba
„tikslioji“ (žr. GM2 UAS.SPEC.030(2)).

2.3

Antžeminės rizikos atsarga

Gretima vieta

Skrydžių vykdymo
vieta

Gretima vieta

1 pav. Skrydžių vykdymo vieta ir antžeminė rizikos atsarga
2.4

Įrašykite erdvės nenumatytiesiems atvejams 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).

2.5

Pasirinkite bent vieną iš devynių variantų. Pasirinkite „Kita“, jei netinka nė vienas iš pirmiau
nurodytų variantų (t. y. karinės zonos).

2.6

Išvardykite vietines sąlygas, taikomas 2.3 punkte nustatytai vietai (pvz., vengtinas specialus
dažnumas, nacionalinis draudimo reglamentas ir kt.). Jei reikia, galite pridėti atskirą dokumentą.

3.1

Jei veiklos procedūras reikia atnaujinti, kad būtų atsižvelgta į naujas vietas arba vietos sąlygas,
nurodykite OM identifikavimo ir peržiūros numerį arba dokumentą, kuriame pateikiama OM
ištrauka, įskaitant skyrių, kuriame aprašomos veiklos procedūros ir atitinkama informacija, iš
dalies pakeista UAS naudotojo. Šį dokumentą reikia pridėti prie paraiškos. Kitu atveju nurodykite
„Netaikoma“.

3.2

Jei procedūros atnaujinamos, kad būtų atsižvelgta į naujos vietos ypatybes arba vietines sąlygas,
nurodykite atitikties įrodymų bylos identifikavimo ir peržiūros numerį. Šį dokumentą reikia pridėti
prie paraiškos. Kitu atveju nurodykite „Netaikoma“.

4

Laisvo teksto laukas svarbioms pastaboms pridėti.

Pastaba. LUC atveju 3 punktas gali būti nepildomas, jei pagal LUC patvirtinimo sąlygas organizacija turi
teisę išplėsti naudojimo leidimą skirtingose vietose.
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AMC1 13 straipsnio „Tarpvalstybiniai skrydžiai arba skrydžiai už registracijos
valstybės ribų“ 2 dalis
SPECIALIOSIOS KATEGORIJOS TARPVALSTYBINIO SKRYDŽIO NAUDOJANT UAS PRIIMTINUMO
PATVIRTINIMO FORMA

Specialiosios kategorijos tarpvalstybinio skrydžio naudojant
UAS priimtinumo patvirtinimas
1. UAS naudotojo ir patvirtinimo duomenys
1.1 UAS naudotojo registracijos
numeris
1.2 UAS naudotojo pavadinimas
1.3 Kontaktinis asmuo naudojimo
klausimais
Vardas, pavardė
Telefonas
El. paštas
1.4 Patvirtinimo tipas
1.4.1 Naudojimo leidimas / LUC numeris,
išduotas registracijos VN
Naudojimo leidimas
LUC
2. Vietos
2.1 Skrydžio vieta (-os)
2.2 Naudojamosios erdvės aukščio riba
_____ m (______ pėd.)
3. Pastabos

NAA
Logo
tipas

1.4.2
Galiojimo
pabaigos data
MMMM-mm-dd

4. Priimtinumo patvirtinimas
4.1 Patvirtinimo numeris
4.2 Galiojimo pabaigos data
MMMM-mm-dd
4.3 Atnaujintas skrydžių vykdymo
vadovo skyrius „Skrydžio naudojant
UAS vieta“ (jei taikoma)
4.4 Atitikties įrodymai dėl atnaujintų
rizikos mažinimo priemonių ir vietinių
sąlygų
______________________ (kompetentingos institucijos pavadinimas) patvirtina, kad pareiškėjo
pasiūlytos atnaujintos rizikos mažinimo priemonės ir vietos sąlygų taikymas yra patenkinami, kad
būtų galima vykdyti skrydį 3.1 punkte nurodytoje vietoje(-ose). Šis sertifikatas galioja tol, kol
pareiškėjas laikosi naudojimo leidimo arba prašymo 1.4.1 punkte nustatytų LUC patvirtinimo
sąlygų, Reglamento (ES) 2019/947 ir visų taikomų Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų, susijusių su
privatumu, duomenų apsauga, atsakomybe, draudimu, saugumu ir aplinkos apsauga.
Data
Parašas ir antspaudas
MMMM-mm-dd

Formos „Specialiosios kategorijos tarpvalstybinio skrydžio naudojant UAS priimtinumo patvirtinimas“
pildymo instrukcijos.
1.1

UAS naudotojo registracijos numeris pagal UAS reglamento 14 straipsnį.

1.2

UAS naudotojo pavadinimas, nurodytas registracijos metu.

1.3

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

1.4

Pasirinkite vieną iš dviejų variantų.

1.4.1 Registracijos VN kompetentingos institucijos išduoto veiklos leidimo arba LUC patvirtinimo sąlygų
numeris.
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1.4.2 1.4.2 punkte nurodyto dokumento galiojimo laikas. Jei galiojimas neribotas, nurodykite
„Neribotas“.
2.1

Vieta(-os) skrydžio VN, kurioje UAS naudotojas turi teisę vykdyti skrydį. Nurodant vietą(-as), reikia
nurodyti visą naudojamąją erdvę ir antžeminę rizikos atsargą (raudona linija 2 paveikslėlyje).
Vieta(-os) turi būti nurodyta(-os) taip pat, kaip ir naudojimo leidime (pvz., „bendroji“ arba
„tikslioji“ (žr. GM2 UAS.SPEC.030(2)).
Antžeminės rizikos atsarga

Gretima vieta

Skrydžių vykdymo
vieta

Gretima vieta

2 pav. Skrydžių vykdymo vieta ir antžeminė rizikos atsarga
2.2

Įrašykite patvirtintos erdvės nenumatytiesiems atvejams 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).

3.

Laisvo teksto laukas svarbioms pastaboms pridėti.

4.1

Kompetentingos institucijos išduoto priimtinumo patvirtinimo nuorodos numeris.
Skaičius turi būti tokio formato:
NNN-CBO-xxxxx/yyy
Čia:
—

NNN yra ISO 3166 alfa-3 kodas VN, išduodančioje patvirtinimą, kad naudojimo leidimo
numeris priimtinas;

—

„CBO“ yra fiksuotas laukas, reiškiantis „tarpvalstybinę skrydį“;

—

„xxxxx“ – tai iki 12 raidinių ir skaitinių simbolių, nurodančių patvirtinimą, kad naudojimo
leidimo numeris priimtinas;

—

„yyy“ – tai 3 raidiniai ir skaitiniai simboliai, nustatantys naudojimo leidimo numerio
priimtinumo patvirtinimo peržiūros numerį. Kiekviename leidimo eksploatuoti numerio
priimtinumo patvirtinimo pakeitime bus nustatytas naujas peržiūros numeris.

4.2

Leidimo eksploatuoti priimtinumo patvirtinimo trukmė gali būti neribota; šiuo atveju nurodykite
„Neribota“. Priimtinumo patvirtinimas galios tol, kol UAS naudotojas laikysis atitinkamų UAS
reglamento nuostatų ir sąlygų, nurodytų naudojimo leidime bei priimtinumo patvirtinime.

4.3

Jei UAS naudotojas VN, kurioje vykdomas skrydis, kompetentingai institucijai pateikė visą
peržiūrėtą skrydžių vykdymo vadovą (OM), nurodykite jo identifikavimo ir peržiūros numerį. Kitu
atveju, jei pateikiamas tik OM skyrius/skyrius su atnaujintomis vietomis ir tvarka, nurodyti jo
identifikavimo ir redakcijos numerį. Jei nenustatytos vietos sąlygos arba nereikia atnaujinti OM
procedūrų, nurodykite „Netaikoma“.

4.4

Jei pateikta, nurodykite atitikties įrodymų bylos identifikavimo ir peržiūros numerį.

1 pastaba. LUC atveju 4.3 ir 4.4 punktai gali būti nepildomi, jei pagal LUC patvirtinimo sąlygas
organizacija turi teisę išplėsti naudojimo leidimą skirtingose vietose.
2 pastaba. Parašas ir antspaudas gali būti pateikti elektronine forma. QR kode turėtų būti nuoroda į
nacionalinę duomenų bazę, kurioje saugomas patvirtinimas dėl priimtinumo vykdyti
tarpvalstybinius skrydžius.
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AMC1 14 straipsnis „UAS naudotojų ir sertifikuotųjų UAS registracija“
NACIONALINIS KONTAKTINIS ASMUO GALIMYBEI PASINAUDOTI TEISĖMIS
Kompetentinga institucija turėtų nustatyti ir paskelbti kontaktinį asmenį, kuris suteiktų prieigą prie teisių
ir galimybę jomis pasinaudoti pagal Reglamentą (ES) 2016/67931 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

GM1 14 straipsnio „UAS naudotojų ir sertifikuotųjų UAS registracija“ 1 dalis
REGISTRAVIMO SISTEMŲ TIKSLUMAS
UAS naudotojai, registruodamiesi patys arba registruodami savo sertifikuotą UAS, privalo pateikti tikslią
informaciją ir atnaujinti registracijos duomenis jai pasikeitus.
Valstybės narės privalo užtikrinti, kad ši informacija ir registracijos duomenys būtų tikslūs savo
registracijos sistemose.
Duomenų, kurie laikui bėgant gali keistis, pavyzdys:
—

UAS naudotojo adresas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

—

UAS draudimo liudijimo galiojimas.

Siekdamos patikrinti draudimo liudijimo galiojimą, valstybės narės gali reikalauti, kad UAS naudotojas
registracijos metu nurodytų draudimo liudijimo galiojimo datą ir po šios datos registraciją pripažintų
negaliojančia.
UAS naudotojai, ypač vykdantys UAS skrydį laisvalaikiui, gali nuspręsti savo UAS skraidinti tik trumpą
laiką; todėl gali būti, kad net jei registracijos sistemos duomenų bazėje yra daug registruotų UAS
naudotojų, tik dalis jų yra aktyvūs. Valstybės narės gali nustatyti visų UAS naudotoją registracijos
galiojimo laikotarpį ir gali atšaukti registracijos numerį, jei UAS naudotojas neatnaujina to numerio iki
jam pasibaigiant. Valstybės narės taip pat gali nuspręsti sustabdyti arba atšaukti registracijos numerį, jei
UAS naudotojo elgesys pateisina tokią priemonę.

AMC1 14 straipsnio „UAS naudotojų ir sertifikuotųjų UAS registracija“ 6 dalis
UAS NAUDOTOJO REGISTRACIJOS NUMERIS
(a) Valstybių narių išduotą unikalų UAS naudotojo skaitmeninės registracijos numerį iš viso turėtų
sudaryti šešiolika (16) raidžių ir skaičių, išdėstytų toliau nurodyta tvarka:
(1)

pirmieji trys (3) raidiniai ir skaitiniai skaitmenys (tik didžiosios raidės), atitinkantys
registracijos valstybės narės ISO 3166 trijų raidžių kodą;

(2)

po kurių rašoma dvylika (12) atsitiktinai sugeneruotų simbolių, sudarytų iš raidinių ir
skaitmenų (tik mažosiomis raidėmis);

(3)

vienas (1) simbolis, atitinkantis kontrolinę sumą, sugeneruotą pagal c punktą.

(b)

Valstybės narės turėtų atsitiktine tvarka sugeneruoti tris (3) papildomus raidinius ir skaitmenis (tik
mažosiomis raidėmis), vadinamus „slaptais skaitmenimis“.

(c)

Valstybės narės turėtų sukurti kontrolinę sumą, taikydamos Luhn-mod-36 algoritmą penkiolikai
(15) raidinių ir skaitmenų, gautų sujungus tokia tvarka:
(1)

dvylika (12) a punkto 2 papunktyje apibrėžto UAS naudotojo registracijos numerio raidžių ir
skaitmenų;

(2)

trys (3) atsitiktinai sugeneruoti „slapti skaitmenys“, apibrėžti b punkte.

_____________________________
31 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);
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Taikant Luhn-mod-36 algoritmą, raidžių ir skaitmenų susiejimas su kodo taškais turėtų prasidėti
skaitmenimis, po kurių rašomos mažosios raidės, kaip parodyta toliau:

Raidinės
ir
skaitmenys
Kodo taškas

(e)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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b

c

d

e

f

…

z
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3

4
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7

8
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12

13

14

15

…
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Registracijos metu valstybė narė UAS naudotojui turėtų pateikti visą registracijos eilutę, kurią
sudaro tokia tvarka:
(1)

UAS naudotojo registracijos numeris, kaip apibrėžta a punkte;

(2)

trys (3) atsitiktinai sugeneruoti „slapti skaitmenys“, atskirti brūkšneliu „-“ (ASCII kodas [DEC]
45).

GM1–AMC1 14 straipsnio „UAS naudotojų ir sertifikuotųjų UAS registracija“ 6
dalis
UAS NAUDOTOJO REGISTRACIJOS NUMERIS
UAS naudotojo registracijos numerio, nustatyto AMC1 14 straipsnio 6 dalies a punkte UAS naudotojų ir
sertifikuotųjų UAS registracija, pavyzdys yra „FIN87astrdge12k8“. Čia:
—

„FIN“ yra Suomijos ISO 3166 alfa-3 kodas;

—

„87astrdge12k“ yra dvylikos (12) raidžių ir skaitmenų pavyzdys, kaip apibrėžta AMC1 14 straipsnio
6 dalies a punkto 2 papunktyje;

—

„8“ yra kontrolinė suma, t. y. „Luhn-mod-36“ algoritmo taikymo penkiolikai (15) raidžių ir skaičių,
gautų sujungus dvylika (12) UAS naudotojo registracijos numerio raidžių ir skaičių bei tris (3)
atsitiktinai sugeneruotas raides ir skaičius (toliau – „slapti skaitmenys“, kaip apibrėžta AMC1 14
straipsnio 6 dalies b punkte): „87astrdge12kxyz“.

Visos registracijos eilutės, kaip apibrėžta AMC1 14 straipsnio 6 dalies e punkte, pavyzdys, kurią turi
pateikti valstybė narė, yra „FIN87astrdge12k8-xyz“, kur:
—

„FIN87astrdge12k8“ yra UAS naudotojo registracijos numeris;

—

„xyz“ yra trijų (3) atsitiktinai sugeneruotų „slaptų skaitmenų“ pavyzdys.

UAS naudotojas turi įkelti UAS registracijos numerį ir tris (3) „slaptus skaitmenis“ į UAS nuotolinio
identifikavimo sistemą, jei yra, arba į elektroninio atpažinimo sistemą, jei to reikalauja geografinė zona.
UAS naudotojas neturėtų su niekuo bendrinti trijų (3) „slaptų skaitmenų“, kurie naudojami siekiant
sustiprinti UAS naudotojo registracijos numerio apsaugą nuo neteisėto įkėlimo į UA.

AMC1 14 straipsnio „UAS naudotojų ir sertifikuotųjų UAS registracija“ 8 dalis
REGISTRACIJOS INFORMACIJOS EKRANAS
(a) Jei UAS naudotojui priklauso UAS arba jis naudoja trečiajai šaliai priklausančią UAS, jis turėtų:
(1)

užsiregistruoti pats;

(2)

UA rodyti UAS naudotojo registracijos numerį, gautą registracijos proceso pabaigoje, taip,
kad numerį būtų galima įskaityti bent UA stovint ant žemės, nenaudojant kitų prietaisų,
išskyrus akinius ar korekcinius lęšius;

(3)

įkelkite visą eilutę, kurią sudaro UAS naudotojo registracijos numeris ir trys (3) atsitiktinai
sugeneruoti raidiniai ir skaitiniai skaitmenys, į elektroninio identifikavimo sistemą, jei yra.

(b)

Gali būti naudojamas QR kodas (greito atsakymo kodas).

(c)

Jei UA dydis neleidžia matomai atvaizduoti ženklo ant fiuzeliažo arba UA reprezentuoja tikrą
orlaivį, kur ženklo pritvirtinimas ant UA sugadintų vaizdavimo tikroviškumą, baterijos skyriaus
viduje atsiranda ženklas. yra priimtina, jei skyrius yra prieinamas.
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GM1 15 straipsnis „UAS geografinių zonų veiklos sąlygos“
PRIEMONĖS INFORMUOTI PILOTUOJAMĄ ORLAIVĮ APIE UAS GEOGRAFINES ZONAS
Atsižvelgdamos į UAS geografinės zonos galiojimo trukmę, valstybės narės gali naudoti AIP ir NOTAM, jei
manoma, kad tai tinkama, kad informuotų pilotuojamą aviaciją apie:
—
UAS geografinės zonos, kuriose UAS netaikomas bent vienas atvirosios kategorijos reikalavimas
pagal UAS reglamento 15 straipsnio 2 dalį;
—

kitos UAS geografinės zonos, svarbios pilotuojamai aviacijai (pvz., „U-space“).

Laikinoms zonoms gali būti naudojami NOTAM, o ilgesnės trukmės zonoms tinkamesnis paskelbimas AIP.

AMC1 15 straipsnio „UAS geografinių zonų veiklos sąlygos“ 1 dalis
TARPVALSTYBINĖ (-S) UAS GEOGRAFINĖ (-S) ZONA (-OS)
Kai daugiau nei viena valstybė narė nusprendžia paskirti tarpvalstybinę(-as) UAS geografinę(-es) zoną(as), tos valstybės narės turėtų nustatyti koordinavimo procedūras pagal UAS reglamento 19 straipsnio 1
dalį. Tose koordinavimo procedūrose turėtų būti nurodyta, kurie šalių kodai turėtų būti naudojami
zonai(-oms) identifikuoti.

AMC2 15 straipsnio „UAS geografinių zonų veiklos sąlygos“ 1 dalis
DUOMENŲ VIENTISUMAS
Kai tvarkomi duomenys, susiję su UAS geografinėmis zonomis, aprašytomis GM3 ir 15 straipsnio 1 dalies
2 pavyzdyje, užtikrinamas bent duomenų vientisumas, kaip nurodyta ATM/ANS.OR.A.085 dalies b
punkto 2 papunktyje „Aeronautikos duomenų kokybės valdymas“ ir 2017 m. kovo 1 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/373 AIS.TR.200 dalies c punkte „Bendroji dalis“24.

GM2 15 straipsnio „UAS geografinių zonų veiklos sąlygos“ 1 dalis
BENDRIEJI ASPEKTAI
Pagal Čikagos konvenciją25, UAS geografinės zonos su apribojimais ir draudimais neturėtų būti
nustatytos virš atviros jūros / tarptautinės oro erdvės.
UAS geografinės zonos apibrėžiamos pagal valstybių narių nustatytą politiką ir procedūras. UAS
geografinių zonų nustatymą gali inicijuoti įvairūs subjektai (pvz., viešosios institucijos, teisėsaugos
institucijos, ANSP, vietos valdžios institucijos, gamtos parkų administracijos, kariuomenė ir kt.).
Iniciuojantis subjektas, jei reikia, gali pateikti tvirtinančiajam subjektui duomenis apie UAS geografinę(es) zoną(-as) kartu su pagalbine medžiaga pagal valstybių narių patvirtinimo tvarką.
Galima apsvarstyti formalius susitarimus tarp inicijuojančio subjekto ir subjekto, kuris tvarko duomenis
UAS geografinei(-ėms) zonai(-oms) nustatyti. Tokie formalūs susitarimai gali apimti specialiuosius
duomenų kokybės reikalavimus.
Jei norint patekti į UAS geografinę zoną reikalingas skrydžio leidimas, valstybės narės taip pat turėtų
nustatyti susijusią tvarką ir paskirti už tokio leidimo suteikimą atsakingą subjektą.

GM3 15 straipsnio „UAS geografinių zonų veiklos sąlygos“ 1 dalis
DUOMENŲ KOKYBĖ
Nustatydamos UAS geografines zonas, valstybės narės gali taikyti konkrečius duomenų kokybės
reikalavimus, pagrįstus konkrečios zonos paskirtimi ir vieta.
_______________________
24 2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/373, kuriuo nustatomi oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų
teikėjų, kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojų ir tų subjektų priežiūros bendrieji reikalavimai, panaikinamas Reglamentas (EB) Nr.
482/2008, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 ir (ES) 2016/1377 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.
677/2011 (OL L 62, 2017 3 8, p. 1) (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0373&qid=1642077976836).
25 ICAO Doc 7300. Tarptautinės civilinės aviacijos konvencija.
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1 pavyzdys
Jei UAS geografinė zona yra svarbi pilotuojamai aviacijai (pvz., „U-space“ arba zonos, nustatytos pagal
UAS reglamento 15 straipsnio 2 dalį), ji, kiek tai įmanoma, turėtų atitikti duomenų kokybės reikalavimus,
taikomus uždraustoms / apribotoms / pavojingoms zonoms, įtrauktoms į Komisijos įgyvendinimo
reglamento (ES) 2017/373 III priedo (ATM/ANS.OR dalis) 1 priedėlį „Aeronautikos duomenų katalogas“26.
2 pavyzdys
Jei UAS geografinė zona yra svarbi tik skrydžiams naudojant UAS, pavyzdžiui, virš reljefo, kuriame yra
viena iš toliau išvardytų infrastruktūrų arba teritorijų / zonų, VN gali pritaikyti duomenų kokybės
reikalavimus (pvz., tikslumą), apibrėžtus 1 priedėlyje „Aeronautikos duomenų katalogas“ prie Komisijos
įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/373 III priedo (ATM/ANS.OR dalis) dėl skrydžių naudojant UAS
ypatumų:
—

greitkeliai, autostrados ir keliai,

—

geležinkeliai,

—

ligoninės,

—

meno kūriniai,

—

kaimo ir miesto vietovės,

—

vietiniai apribojimai siekiant sumažinti triukšmą, klimatą ir poveikį gamtai,

—

gamtos parkai,

—

rezervuotos vietos,

—

gyvenamos vietovės,

—

tiltai,

—

kritinės vietos,

—

saugios vietos,

—

elektros linijos,

—

zonos, kuriose draudžiama fotografuoti iš oro,

—

uosto teritorijos,

—

pramoninės zonos,

—

avarinės bepiločių orlaivių zonos (pvz., krovimo arba avarinio nutupdymo zonos eismo konfliktų ar
įrangos gedimo atveju).

GM1 15 straipsnio „UAS geografinių zonų veiklos sąlygos“ 2 dalis
IŠIMTIS (-YS) IŠ VIENO AR KELIŲ REIKALAVIMŲ SKRYDŽIAMS NAUDOJANT UAS ATVIROJOJE
KATEGORIJOJE
Valstybės narės gali nustatyti UAS geografines zonas, kuriose skrydžiams naudojant UAS netaikomas
bent vienas atvirosios kategorijos reikalavimas. UAS naudotojai, įvykdę likusius atvirosios kategorijos
reikalavimus, gali vykdyti skrydį be leidimo.

_______________________
26
2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/373, kuriuo nustatomi oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų
teikėjų, kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojų ir tų subjektų priežiūros bendrieji reikalavimai, panaikinamas Reglamentas (EB) Nr.
482/2008, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 ir (ES) 2016/1377 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.
677/2011 (OL L 62, 2017 3 8, p. 1) (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0373&qid=1642077976836).
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GM2 15 straipsnio „UAS geografinių zonų veiklos sąlygos“ 2 dalis
IŠIMTIS (-YS) IŠ VIENO AR KELIŲ REIKALAVIMŲ SKRYDŽIAMS NAUDOJANT UAS ATVIROJOJE
KATEGORIJOJE
Skrydžių, kuriuos valstybės narės gali leisti UAS geografinėse zonose nepateikus prašymo išduoti
naudojimo leidimą, pavyzdžiai:
—

atvirosios kategorijos skrydžiai, vykdomi naudojant UAS, kurios sveria daugiau nei 25 kg (valstybės
narės gali nustatyti kitokią masės ribą);

—

atvirosios kategorijos skrydžiai, vykdomi didesniame nei 120 m aukštyje (valstybės narės gali
nustatyti kitokią aukščio ribą).

Išimtys taip pat gali būti taikomos visoms kategorijoms, pavyzdžiui, geografinėms zonoms, kuriose UAS
netaikomos kai kurios techninės savybės, pvz., elektroninis identifikavimas ar geografinis orientavimas.

AMC1 15 straipsnio „UAS geografinių zonų veiklos sąlygos“ 3 dalis
BENDRASIS UNIKALUS SKAITMENINIS FORMATAS
„Bendrasis unikalus skaitmeninis formatas“ turėtų būti toks, kaip aprašyta EUROCAE ED-269
„MINIMALUS GEOGRAFINIO ORIENTAVIMO EKSPLOATACINIO EFEKTYVUMO STANDARTAS“ 2020 m.
birželio mėn. leidimo 8 skyriuje ir 2 priedėlyje „INFORMACIJOS APIBRĖŽTIS IR DUOMENŲ STRUKTŪROS“.

AMC2 15 straipsnio „UAS geografinių zonų veiklos sąlygos“ 3 dalis
INFORMACIJOS APIE UAS GEOGRAFINES ZONAS SKELBIMAS AERONAUTIKOS INFORMACIJOS
PRODUKTUOSE IR PASLAUGOSE
(a) Valstybės narės turėtų paskelbti aeronautikos informacijos leidinio (AIP) ENR 5.3.1 skirsnyje „Kita
pavojingo pobūdžio veikla“ informaciją apie tai, kur ir kaip duomenys apie UAS geografines zonas
yra viešai prieinami bendru unikaliu skaitmeniniu formatu.
(b)

Valstybės narės turėtų skelbti informaciją apie UAS geografines zonas, kurios yra svarbios
pilotuojamų orlaivių skrydžiams, AIP ENR 5.1 skirsnyje „Draudžiamos, ribojamos ir pavojingos
zonos“.

(c)

Be to, kad UAS geografinės zonos būtų viešai prieinamos bendru unikaliu skaitmeniniu formatu,
valstybės narės, skelbdamos duomenis AIP, turėtų užtikrinti nuoseklumą.

AMC3 15 straipsnio „UAS geografinių zonų veiklos sąlygos“ 3 dalis
TARPVALSTYBINĖ (-S) UAS GEOGRAFINĖ (-S) ZONA (-OS)
Visos paveiktos kaimyninės valstybės narės turėtų pateikti duomenis apie visą tarpvalstybinę UAS
geografinę zoną, įskaitant dalį (-es), esančią (-as) jų teritorijoje, ir dalį (-es), esančią (-as) teritorijoje. s)
kaimyninės (-ių) valstybės (-ių) (už atitinkamų dalių duomenų kokybę atsako atitinkama valstybė narė).
Koordinavimo proceso sąlygos turėtų užtikrinti visų gautų duomenų rinkinių nuoseklumą.

AMC4 15 straipsnio „UAS geografinių zonų veiklos sąlygos“ 3 dalis
UAS GEOGRAFINIŲ ZONŲ ŽEMĖLAPIŲ PUBLIKAVIMAS
Valstybėms narėms nusprendus skelbti UAS geografinių zonų žemėlapius savo interneto svetainėje arba
per išmaniųjų telefonų programas, be duomenų, teikiamų įprastu unikaliu skaitmeniniu formatu, turėtų
būti užtikrintas suderinamumas su ED-269, 2020 m. birželio mėn. leidimo, 8 skyriumi.
Valstybės narės turėtų užtikrinti nuoseklumą su atitinkamais aeronautikos informacijos leidinio (AIP)
duomenimis tais atvejais, kai tuo pačiu metu nustatoma ir skelbiama UAS geografinė zona, skirta
pilotuojamai aviacijai. Tai, pavyzdžiui, yra „U-space“ oro erdvės atvejis.
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GM1 15 straipsnio „UAS geografinių zonų veiklos sąlygos“ 3 dalis
UAS GEOGRAFINIŲ ZONŲ ŽEMĖLAPIŲ PAVYZDŽIAI SU SPALVINIO KODAVIMO RODYKLE
Pastaba. Šie pavyzdžiai, įskaitant spalvų kodus ir paaiškinimus, yra pateikti „Latvijas gaisa satiksme“,
Latvijos ANSP, tik iliustravimo tikslais ir neturėtų būti naudojami skrydžiams naudojant UAS.
Pavyzdžiai atspindi galimą valstybės narės požiūrį UAS geografines zonas pateikti tokiu būdu, kuris, kaip
įrodyta, atitinka ED-269 standartą. Didžiausias standartizacijos ir (arba) suderinimo lygis būtų naudingas
UAS reglamento 15 straipsnio įgyvendinimui ES mastu.
Šiame pavyzdyje pateikiamas supaprastintas ir aiškiai suprantamas būdas vizualizuoti UAS geografines
zonas ne bankomatų profesionalams. Spalvų rinkinys apsiriboja trimis šviesoforo schemos spalvomis,
iliustruojančiomis UAS geografinės zonos paskirtį.
Išsami informacija, susijusi su atitinkama UAS geografine zona, pvz., informacija apie apribojimus,
maksimalų aukštį, didžiausią triukšmo lygį, prašymo išduoti leidimą skrydžiui tvarką ir kt. teikiama, kai
UAS naudotojas pasirenka atitinkamą zoną svetainėje arba išmaniojo telefono programoje.
SPALVINIS
KODAVIMAS

27

28

29

30

REIKŠMĖ
UAS geografinės zonos, kuriose skrydis naudojant UAS draudžiama.
Tačiau tam tikriems vartotojams apribojimų gali būti atsisakyta. Skrydžiams
naudojant UAS kai kuriose UAS geografinėse zonose gali būti taikomi specialūs
reikalavimai, pvz. paskelbtų procedūrų laikymasis, prašymas išduoti leidimą
skrydžiui ir t. t. Kompetentinga institucija turi paskelbti atleidimo sąlygas ir subjekto,
iš kurio prašoma leidimo skrydžiui, kontaktinį asmenį.
UAS geografinės zonos, kuriose skrydis naudojant UAS yra ribojama ir turi būti
įvykdytos tokioms zonoms keliamos sąlygos.
Šie apribojimai ir sąlygos gali būti susiję su administracinėmis procedūromis, veiklos
apribojimais arba techniniais UAS arba privalomų funkcijų reikalavimais.
Pavyzdžiui, UAS skraidyti tokiose UAS geografinėse zonose leidžiama, jei UAS MTOM
neviršija 1,5 kg, o skrydžio aukštis yra mažesnis nei 50 m virš žemės.
UAS geografinės zonos, palengvinančios atvirosios kategorijos UAS skrydžius
(skrydžiams naudojant UAS netaikomas vienas ar keli atvirosios kategorijos
reikalavimai).
„U-space“ oro erdvė, kurioje UAS skrydžiai palaikomi sistemos „U-space“ paslaugų
rinkinio. Skrydis naudojant UAS atitinka pajėgumų ir veiklos reikalavimus, kurie yra
nustatyti konkrečiai „U-space“ oro erdvei.
Valstybės narės turėtų nurodyti toje geografinėje zonoje nurodytą(-us) „U-space“
paslaugų teikėją(-us) (USSP).
Rygos skrydžių informacijos regiono (FIR) riba.

_________________________
27 Raudona, RGB 255.,0,0
28 Geltona, RGB 255.,255,0
29
Žalia, RGB 0. 255,0
30
Mėlyna, RGB 0.,0,255
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1 pav. UAS geografinių zonų pavyzdys

2 pav. UAS geografinis pavyzdys, įskaitant planuojamos „U-space“ vaizdavimą

GM1 16 straipsnis „Skrydžiai naudojant UAS aviamodelius klubuose ir
asociacijose“
BENDROJI DALIS
Jei nacionaliniuose teisės aktuose nenumatyta kitaip, modelių orlaivių klubas ir asociacija iš nacionalinės
kompetentingos institucijos gali gauti leidimą, galiojantį visiems jų nariams vykdyti UA pagal klubui ar
asociacijai pritaikytas sąlygas ir apribojimus.
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Orlaivių modelių klubas ir asociacija kompetentingai institucijai pateiks procedūras, kurių privalo laikytis
visi nariai. Kai kompetentingą instituciją tenkina orlaivių modelių klubo ir asociacijos procedūros,
organizacinė struktūra ir valdymo sistema, ji gali suteikti leidimą, kuriame apibrėžiami kiti apribojimai ir
sąlygos nei UAS reglamente. Leidimas bus suteiktas tik skrydžiams, vykdomoms įgaliotame klube ar
asociacijoje ir įgaliotos kompetentingos institucijos valstybės narės teritorijoje. Įgaliojimas negali atleisti
klubo ar asociacijos narių nuo registracijos pagal UAS reglamento 14 straipsnį; tačiau ji gali leisti modelių
klubui ar asociacijai registruoti savo narius jų vardu.
Į leidimą taip pat gali būti įtraukti skrydžiai, kuriuos vykdo asmenys, laikinai dalyvaujantys klubo ar
asociacijos veikloje (pvz., laisvalaikiu per atostogas ar varžybas), jei klubo ar asociacijos nustatytose
procedūrose numatytos kompetentingai institucijai priimtinos sąlygos.

GM2 16 straipsnis „Skrydžiai naudojant UAS aviamodelius klubuose ir
asociacijose“
AVIAMODELIO SKRAIDINIMO GALIMYBĖS
Aviamodelių pilotai turi toliau nurodytas skrydžių vykdymo galimybes.
(a)

Jie gali veikti kaip pavyzdinio klubo ar asociacijos nariai, gavusios kompetentingos institucijos
leidimą, kaip apibrėžta UAS reglamento 16 straipsnyje. Tokiu atveju jie turėtų laikytis modelių
klubo ar asociacijos procedūrų pagal įgaliojimą. Leidime turėtų būti nurodyti visi modelio klubo ar
asociacijos nariams suteikiami nukrypimai nuo pirmiau minėto reglamento. Nariai turi
užsiregistruoti patys pagal UAS reglamento 14 straipsnį, išskyrus atvejus, kai orlaivių modelių
klubai ir asociacijos iš valstybės narės gavo teisę registruoti savo narius registracijos sistemoje.

(b)

Pagal UAS reglamento 15 straipsnio 2 dalį valstybės narės gali nustatyti zonas, kuriose UAS
netaikomi tam tikri techniniai reikalavimai ir (arba) išplečiami eksploatavimo apribojimai, įskaitant
masės arba aukščio apribojimus. Jie taip pat gali nustatyti skirtingus tų zonų aukščio apribojimus.

(c)

UAS gali būti naudojama A3 pakategorėje, kurioje pagal UAS.OPEN.040 nustatytus apribojimus ir
sąlygas leidžiama skraidinti šių kategorijų UAS:
(1)

UAS su C0, C1, C2, C3, C4 klasės CE ženklu;

(2)

UAS, atitinkančias UAS reglamento 20 straipsnio b punkte nustatytus reikalavimus;

(3)

privačiai sukonstruotas UAS, kurių MTOM yra mažesnė nei 25 kg.

GM1 16 straipsnio „Skrydžiai naudojant UAS aviamodelius klubuose ir
asociacijose“ 2 dalies b punkto iii papunktis
VEIKSMAI TAIS ATVEJAIS, KAI VYKDOMI SKRYDŽIAI, VIRŠIJANTYS NAUDOJIMO LEIDIME NUSTATYTAS
SĄLYGAS IR APRIBOJIMUS
Kai aviamodelių klubui ar asociacijai pranešama, kad narys viršijo naudojimo leidime nurodytas sąlygas ir
apribojimus, bus imamasi atitinkamų priemonių, proporcingų sukeltai rizikai. Atsižvelgdamas į rizikos
lygį, modelių klubas arba asociacija nusprendžia, ar reikia informuoti kompetentingą instituciją. Bet
kokiu atveju įvykiai, dėl kurių sužalojami žmonės arba pažeidžiama kitų orlaivių sauga, kaip apibrėžta
Reglamento (ES) 2018/1139 125 straipsnyje32, turi būti pranešti kompetentingai institucijai. Pranešimą
teikia aviamodelio klubas arba asociacija.

_________________________
32 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama
Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr.
1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91.
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GM1 17 straipsnis „Kompetentingos institucijos paskyrimas“
BENDROJI DALIS
Valstybės narės taip pat gali paskirti subjektą kompetentinga institucija specialiosioms užduotims atlikti.
Reikėtų pabrėžti, kad tokiu atveju šis subjektas turi atitikti Reglamento (ES) 2018/1139 62 straipsnio 3
dalį ir yra tas subjektas, kurio auditą EASA atliks pagal to paties subjekto 85 straipsnį (valstybės narės
stebėjimas). reglamentas.

GM1 18 straipsnio „Kompetentingos institucijos užduotys“ a punktas
VYKDYTINUMAS
Valstybės narės yra atsakingos už UAS reglamento vykdymą, todėl jos pačios nusprendžia paskirti
kompetentingą instituciją. Priimdamos šį sprendimą, valstybės narės turi atsižvelgti į tai, kad dauguma
UAS skrydžių bus vykdomi toli nuo aerodromų esančiose vietovėse, todėl atrinktos kompetentingos
institucijos turi įdarbinti darbuotojus, galinčius patikrinti, ar tokiose vietovėse vykdomi skrydžiai
naudojant UAS yra saugūs. Be to, problemos, kurios gali kilti dažniau, bus susijusios su triukšmu,
privatumu ir saugumu. Atsižvelgiant į visa tai, teisėsaugos institucijos gali būti tinkamos atlikti šį
vaidmenį. Teisėsaugos institucijos gali būti įvairių formų, priklausomai nuo valstybės narės nacionalinės
teisinės sistemos.

AMC1 18 straipsnio „Kompetentingos institucijos užduotys“ e punktas
DOKUMENTAI, ĮRAŠAI IR ATASKAITOS TURI BŪTI IŠSAUGOTI
(a) Kompetentinga institucija turėtų saugoti bent šiuos dokumentus:
(1)

Naudojimo leidimus pagal UAS reglamento 12 straipsnio 2 dalį:
(i)

pirminis prašymas suteikti leidimą, kaip apibrėžta B dalies UAS.SPEC.030 (3) punkte, ir
susiję dokumentai;

(ii)

prašymas (-ai) atnaujinti naudojimo leidimus;

(iii)

galutinė UAS naudotojo atlikto rizikos vertinimo versija ir pagalbinė medžiaga;

(iv)

UAS naudotojo pareiškimas, patvirtinantis, kad numatomas skrydis naudojant UAS
atitinka visas jam taikomas Europos Sąjungos ir nacionalines taisykles, ypač susijusias
su privatumu, duomenų apsauga, atsakomybe, draudimu, saugumu ir aplinkos
apsauga, pagal UAS reglamento 12 straipsnio 2 dalies c punktą;

(v)

procedūros, užtikrinančios, kad visi skrydžiai atitiktų Reglamentą (ES) 2016/679 dėl
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo.

(vi)

valstybės narės, kurioje vykdoma veikla, kompetentingos institucijos patvirtinimas,
kad pagal UAS reglamento 13 straipsnio 2 dalį atnaujintos rizikos mažinimo
priemonės yra tinkamos vykdyti skrydį numatytoje vietoje;

(vii)

jei taikoma, koordinavimo su atitinkamu oro erdvės paslaugų teikėju procedūra, jei
visas skrydis arba jo dalis turi būti vykdomi kontroliuojamoje oro erdvėje;

(viii) atnaujintas (-i) naudojimo leidimas (-ai) su lentele, kurioje nurodomi nuoseklūs
pakeitimai;
(2)

(3)

deklaracijos pagal UAS reglamento 12 straipsnio 5 dalį:
(i)

naujausios deklaracijos su lentele, nurodančia nuoseklius pakeitimus;

(ii)

naujausi gavimo ir išsamumo patvirtinimai, pateikti pagal UAS reglamento 12
straipsnio 5 dalies b punktą, su lentele, nurodančia vėlesnius pakeitimus;

nuotolinių pilotų kompetencija:
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nuotolinių pilotų, išlaikiusių internetinį teorijos egzaminą pagal B dalies
UAS.SPEC.020(4)(b) punktą, kompetencijos įrodymas;

(ii)

kompetencijos pažymėjimai nuotoliniams pilotams, išlaikiusiems egzaminą pagal B
dalies UAS.SPEC.030(2)(c) punktą, kartu su nuotolinio piloto pateikta praktinio
savarankiško mokymosi baigimo deklaracija;

(iii)

nuotolinių pilotų kompetencijos įrodymas arba kiti pažymėjimai, kaip reikalaujama
pagal UAS reglamento 1 priedėlyje apibrėžtus STS arba veiklos leidimus;

Lengvosios UAS naudotojo sertifikatai:
(i)

pradiniai prašymai pagal C dalies UAS.LUC.010 (2) dalį ir susiję dokumentai;

(ii)

prašymai pakeisti esamą LUC ir susijusius dokumentus;

(iii)

naujausios patvirtinimo sąlygos pagal C dalies UAS.LUC.050, su lentele, kurioje
pateikiami tolesni pakeitimai.

Dokumentai, susiję su auditu ir patikrinimais, susijusiais su EASA vykdoma kompetentingos
institucijos priežiūra, taip pat su kompetentingos institucijos atliekama UAS naudotojų ir
kitų subjektų priežiūra. Į šiuos dokumentus turėtų būti įtraukta bent ši informacija:
(i)
kompetentingos institucijos komandos vadovų ir komandos narių mokymas,
kvalifikacija ir įgaliojimai;
(ii)

audito /patikrinimo programos;

(iii)

pranešimai, įskaitant bent šią informaciją:
—

audito / patikrinimo tikslai;

—

audito / patikrinimo data;

—

audito tipas (vietoje, ne vietoje);

—

dalyvaujantys darbuotojai;

—

pagrindinių aptartų elementų santrauka;

—

nuoroda į susijusius įrodymus.

Pastaba. Ne vietoje atliekamų auditų / patikrinimų atveju taip pat turėtų būti
nurodyta, kiek nuotolinės informacijos ir ryšių technologijos (IRT) buvo panaudotos
atliekant auditą, ir IRT efektyvumas siekiant audito / tikrinimo tikslų. Kiti aspektai, į
kuriuos reikia atsižvelgti vykdant veiklą ne vietoje, yra skaitmeninių duomenų
apsauga ir prieigos saugumas.

(b)

(iv)

išvados ir susiję įrodymai;

(v)

sutartus pataisymus ir taisomuosius veiksmus;

(vi)

neatitikčių išvadų ir susijusių įrodymų užbaigimas.

Įrašai turi būti saugomi mažiausiai 3 metus po jų galiojimo pabaigos.

GM1 18 straipsnio „Kompetentingos institucijos užduotys“ h dalis
RIZIKA PAGRĮSTOS PRIEŽIŪROS GAIRĖS (RBO)
PASTABA. Toliau pateiktos gairės yra pagrįstos dokumentu „Rizika pagrįstos priežiūros praktika“, kurį
galima rasti toliau nurodytu adresu ir kuriame taip pat galima rasti papildomos informacijos:
https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/practices-risk-based-oversight
Tas dokumentas:
—

pabrėžia ryšį tarp RBO ir (saugos) valdymo sistemos, pokyčių valdymo, bendros organizacijos
veiklos ir priežiūros ciklo;
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aprašomas duomenų sujungimas, prieinamumas ir keitimasis jais, kurie iš esmės pakeis institucijos
ir jų reguliuojamų subjektų santykius bei jų nuolatinį saugos valdymą;

—

nėra nei reglamentinė medžiaga, nei atitikties užtikrinimo priemonės, nei rekomendacinė
medžiaga. Tai atspindi iki šiol buvusią RBO padėtį, siekiant bendro supratimo ir žvelgti į ateitį;

—

gali būti naudojamos kaip gairės kompetentingoms institucijoms, kurios turi įgyvendinti RBO.

(i)

Bendrosios apibrėžtys:
(1)

Priežiūra: funkcija, kuria kompetentinga institucija užtikrina, kad reguliuojamos įmonės
laikytųsi taikomų reikalavimų.

(2)

Rizikos profilis: rizikos elementas, būdingas reguliuojamo subjekto pobūdžiui ir veiklai,
įskaitant:

(3)

—

specifinį organizacijos pobūdį;

—

jos veiklos sudėtingumą;

—

riziką, kylančią dėl vykdomos veiklos.

Saugos veiksmingumas: demonstravimas, kaip veiksmingai reguliuojama įmonė gali
sumažinti savo riziką, pagrįstas įrodytu gebėjimu:
—

atitikti taikomus reikalavimus;

—

įgyvendinti ir palaikyti veiksmingą saugos valdymą;

—

nustatyti ir valdyti saugos rizikas;

—

pradėti ir vykdyti saugius skrydžius.

Taip pat reikia atsižvelgti į ankstesnio sertifikavimo ar priežiūros rezultatus.
(4)

(ii)

RBO: priežiūros vykdymo būdas, kai:
—

planavimas grindžiamas rizikos profilio ir saugos rezultatų deriniu;

—

vykdant daugiausia dėmesio skiriama rizikos valdymui, o ne atitikties užtikrinimui.

RBO schema apibendrinta toliau pateiktoje diagramoje:

(1)

rizikos profilis ir priežiūra aprašyti skilties „Rizika pagrįstos priežiūros praktika“ 3 dalyje;

(2)

saugos informacijos valdymas ir keitimasis informacija su kitomis institucijomis aprašytas
skilties „Rizika pagrįstos priežiūros praktika“ 4 dalyje;

(3)

inspektorių mokymas ir kvalifikacija aprašyti skilties „Rizika pagrįstos priežiūros praktika“
4.3 punkte;

(4)

Rizika pagrįsto audito atlikimas aprašytas skilties „Rizika pagrįstos priežiūros praktika“ 5
dalyje.
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GM1 19 straipsnis „Saugos informacija“
KEITIMASIS SAUGOS INFORMACIJA
Kompetentingų institucijų bendradarbiavimas turėtų būti organizuojamas pagal Reglamento (ES)
2018/1139 61 straipsnį. Rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimas ir keitimasis informacija apie
saugą bei reikalavimų nesilaikymą turėtų būti organizuojamas pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/200833.
UAS reglamento 19 straipsnis yra skirtas padėti organizuoti informacijos srautą ir bendradarbiavimą tarp
kompetentingų institucijų ir tarp rinkos priežiūros institucijų, kita vertus.
Bendradarbiavimas visų pirma turėtų būti organizuojamas valstybių narių lygiu. Visos susijusios
kompetentingos institucijos turėtų kuo geriau išnaudoti informacines sistemas, nustatytas Reglamento
(EB) Nr. 765/2008 22 straipsnyje „Keitimasis informacija – Bendrijos skubaus informavimo sistema“ ir 23
straipsnyje „Bendroji informacijos rėmimo sistema“, taip pat pranešimo apie įvykius sistemą, numatytą
Reglamente (ES) Nr. 376/2014.

GM1 19 straipsnio „Saugos informacija“ 1 dalis
TARPVALSTYBINĖ (-S) GEOGRAFINĖ (-S) ZONA (-OS)
Koordinavimas tarp valstybių narių apima tarpvalstybinių geografinių zonų nustatymą pagal AMC1 15
straipsnio 1 dalį.

GM1 19 straipsnio „Saugos informacija“ 2 dalis
ĮVYKIŲ ATASKAITA
Pagal Reglamentą (ES) Nr. 376/2014 apie įvykius turi būti pranešama, kai jie susiję su būkle, kuri kelia
pavojų orlaiviui, jame esantiems asmenims, bet kuriam kitam asmeniui, įrangai ar įrenginiui, turinčiam
įtakos orlaivio skrydžiui arba kuri, jei nebus ištaisyta ar pašalinta, sukeltų tokį pavojų. Įsipareigojimai
teikti ataskaitas taikomi pagal Reglamentą (ES) Nr. 376/2014, t. y. jo 3 straipsnio 2 dalį, pagal kurią
pranešimas apie įvykius, susijusius su UA skrydžiais, kuriems nereikia sertifikato ar deklaracijos,
ribojamas tik įvykiais ir kita su saugos informacija, susijusia su UA, jei įvykis sukėlė mirtiną ar sunkų
asmens sužalojimą arba buvo susijęs ne su UA orlaiviu.

GM1 22 straipsnio „Pereinamojo laikotarpio nuostatos“ b punktas
SKRYDŽIAI, VYKDOMI NAUDOJANT UAS ARTI ASMENŲ
Naudojant UAS, kurios maksimali kilimo masė (MTOM) yra ne daugiau kaip 2 kg, nuotolinis pilotas gali
skraidinti UAS išlaikydamas minimalų 50 m horizontalų atstumą nuo skrydžio vietoje esančių dalyvių
(papildomai žr. GM1 2 straipsnio 18 dalį).

____________________________
33
2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008 nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir
rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).
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