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I priedas
VEIKSMINGUMO REIKALAVIMAI
Veiksmingumo reikalavimai, kurie turi būti įvykdyti:
veiksmingumo reikalavimai, nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES)
Nr. 300/20081 ir jo papildymo bei įgyvendinimo teisės aktuose.
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2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės
aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL L 97, 2008 4
9, p. 72).
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II priedas
ES ATITIKTIES SERTIFIKATAS
1. BENDRASIS APRAŠAS
Nustatoma, kad atitikties sertifikato didžiausias formatas yra A4 (210 × 297 mm) arba jo
aplanko didžiausias formatas yra A4. Popierinė forma gali būti pakeista elektronine.

ES ATITIKTIES SERTIFIKATAS
Toliau pasirašęs (-iusi) [........................................................ (vardas, pavardė ir pareigos)]
patvirtina, kad įranga:
0.1. Markė (gamintojo prekės pavadinimas): ................................................. .........
0.2. Tipas: ................................................................... ...........................................
0.3 Konfigūracija: ................................................................................ .....................
0.4 Komercinis pavadinimas: ................................................................... .....................
0.5. Įrangos kategorija: ............................................................................. .............
0.6. Gamintojo pavadinimas ir adresas: ............................................................
0.7. Įrangos identifikavimo numerio vieta: ...........................................
0.8. Gamintojo atstovo (jeigu jis yra) pavadinimas ir adresas: .............
0.9. Įrangos identifikavimo numeris: ......................................................................
visais požiūriais atitinka tipą, aprašytą patvirtinimo sertifikate (............. ES tipo patvirtinimo
sertifikato numeris, įskaitant išplėtimo numerį, jeigu jis yra), išduotame (...................
išdavimo data) ir gali būti visam laikui pateikta rinkai arba pradėta naudoti valstybėse narėse.

(Vieta) (data): ….…………………..

LT

(Parašas):....................................................
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III priedas
ES TIPO PATVIRTINIMO ŽENKLAS
1. ES tipo patvirtinimo numeris susideda iš penkių segmentų. Visais atvejais segmentai
atskiriami ženklu *.
1 segmentas. Mažoji raidė e, po kurios nurodomas ES tipą patvirtinusios šalies skiriamasis
numeris:
1 – Vokietija; 2 – Prancūzija; 3 – Italija; 4 – Nyderlandai; 5 – Švedija; 6 – Belgija; 7 –
Vengrija; 8 – Čekija; 9 – Ispanija; 11 – Jungtinė Karalystė; 12 – Austrija; 13 –
Liuksemburgas; 17 – Suomija; 18 – Danija; 19 – Rumunija; 20 – Lenkija; 21 – Portugalija; 23
– Graikija; 24 – Airija; 25 – Kroatija; 26 – Slovėnija; 27 – Slovakija; 29 –Estija; 32 – Latvija;
34 – Bulgarija; 36 – Lietuva; 49 – Kipras; 50 – Malta.
2 segmentas. Pagrindinės direktyvos ar reglamento numeris.
3 segmentas. Vėliausiojo veiksmingumo reikalavimo, kuris yra taikomas tai įrangai ir kuriuo
remiantis suteikiamas patvirtinimas, identifikavimo numeris arba raidė.
4 segmentas. Keturių skaitmenų nuosekliosios sekos numeris (jei reikia – su nuliais priekyje),
reiškiantis pagrindinį ES tipo patvirtinimo numerį. Seka pradedama nuo 0001.
5 segmentas. Dviejų skaitmenų nuosekliosios sekos numeris (jei reikia – su nuliais priekyje),
reiškiantis išplėtimą. Kiekvieno pagrindinio patvirtinimo numerio seka pradedama nuo 00.
2. Trečiojo tipo patvirtinimo (kuris dar neturi išplėtimo), suteikto Prancūzijoje pagal
Komisijos reglamentą (ES) Nr. 185/2010, pavyzdys:
e2*185/2010*ETD1*0003*00
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IV priedas
BENDROSIOS BANDYMŲ METODIKOS, TAIKOMOS SUTEIKIANT TIPO
PATVIRTINIMĄ AVIACIJOS SAUGUMO TIKRINIMO ĮRANGAI
8 straipsnyje nurodytiems bandymams taikomos bendrosios bandymų metodikos – tai
bendrosios bandymų metodikos, parengtos taikant Europos civilinės aviacijos konferencijos
(ECAK) patvirtintą bendrojo vertinimo procedūrą (BVP).
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V priedas
PAVYZDYS
ES TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATO
[IŠPLĖTIMAS] [NEPATVIRTINIMAS] [PANAIKINIMAS]
Didžiausias formatas: A4 (210 × 297 mm)
ES AVIACIJOS SAUGUMO TIKRINIMO ĮRANGA

Tipo patvirtinimo institucijos antspaudas

Vadovaujantis Reglamentu…

[ES tipo patvirtinimo numeris:]

[Išplėtimo priežastis] [nepatvirtinimo priežastis] [panaikinimo priežastis].

[Patvirtinto ES tipo išplėtimo numeris:]
I SKIRSNIS
0.1. Markė (gamintojo prekinis pavadinimas):
0.2. Tipas:
0.2.1. Konfigūracija:
0.2.2. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai)2:
0.3. Tipo ir konfigūracijos identifikavimo priemonės, jei aviacijos saugumo tikrinimo įranga
jomis pažymėta:
0.3.1. Tokio ženklinimo vieta:
0.4. Įrangos kategorija3:

2

3

LT

Jeigu suteikiant tipo patvirtinimą komercinio pavadinimo nėra, šis punktas užpildomas ne vėliau kaip
pateikiant įrangą rinkai.
Nustatyta 2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės
bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti.
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0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas:
0.6. Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai):
0.7. Gamintojo atstovo (jeigu jis yra) pavadinimas ir adresas:

II SKIRSNIS
Toliau pasirašęs asmuo patvirtina, kad pridėtame informaciniame dokumente gamintojo
pateiktas pirmiau apibūdintos aviacijos saugumo tikrinimo įrangos aprašymas yra tikslus
(pavyzdį (-žius) atrinko ES tipo patvirtinimo institucija ir jį (-uos) gamintojas pateikė kaip
įrangos tipo prototipą (-us)) ir kad pridėti bandymų rezultatai yra susiję su įrangos tipu.
[Šis skirsnis netaikomas, kai ES tipo patvirtinimo sertifikatas yra išplečiamas arba
peržiūrimas:
1. Įrangos tipas atitinka / neatitinka (1) [visuose susijusiuose norminiuose aktuose, pateiktuose
šio reglamento I priede, nustatytų] veiksmingumo reikalavimų.
2. Tipas patvirtintas / nepatvirtintas / panaikintas (1).

(Vieta)

(Parašas)

(Data)

Priedai:
Informacinis rinkinys.
Bandymų rezultatai.
Asmens (-ų), kuris (-ie) įgalioti pasirašyti atitikties sertifikatus, vardas (-ai), pavardė(s) ir jo (jų) parašo (-ų) pavyzdžiai bei tipo patvirtinimo institucijoje einamos pareigos.
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VI PRIEDAS
GAMYBOS ATITIKTIES PROCEDŪROS
Gamybos atitikties procedūros – tai vienas nuo kito neatsiejami kokybės valdymo sistemų
vertinimas (toliau – pradinis vertinimas), tipo patvirtinimo institucijos atliekamas tikrinimas ir
su gaminiu susijusi kontrolė (toliau – gamybos atitikties užtikrinimo priemonės).
1. Pradinis vertinimas
1.1. Valstybės narės tipo patvirtinimo institucija patikrina, ar yra parengtos reikalavimus
atitinkančios priemonės ir procedūros, kurių tikslas – užtikrinti gaminamos įrangos atitiktį
patvirtintam tipui.
1.2. Vertinimo rekomendacijos pateikiamos atitinkamame darniajame standarte „Kokybės ir
(arba) aplinkos vadybos sistemų audito rekomendacijos “.
1.3. ES tipo patvirtinimo sertifikatą išduodanti tipo patvirtinimo institucija patikrina 1.1
punkte nurodytas priemones ir procedūras.
1.3.1. Pradinį vertinimą ir (arba) gamybos atitikties užtikrinimo priemonių tikrinimą atlieka
patvirtinimą suteikianti tipo patvirtinimo institucija arba jos vardu veikianti paskirtoji įstaiga.
1.3.1.1. Svarstydama pradinio vertinimo sritį tipo patvirtinimo institucija gali atsižvelgti į
turimą informaciją apie 1.3.3 punkte aprašytą gamintojo sertifikavimą, į kurią nebuvo
atsižvelgta arba kuri nebuvo nustatyta pagal tą punktą.
1.3.2. Pradinį vertinimą ir (arba) gamybos atitikties užtikrinimo priemonių tikrinimą taip pat
gali atlikti kitos valstybės narės tipo patvirtinimo institucija arba tipo patvirtinimo institucijos
šiam tikslui paskirta įstaiga.
1.3.2.1. Tokiu atveju kitos valstybės narės tipo patvirtinimo institucija parengia atitikties
pareiškimą, kuriame nurodo sritis ir gamybos įmones, kurias ji laiko susijusiomis su
tvirtinamo tipo įranga ir su norminiais aktais, pagal kuriuos turi būti patvirtintas šios įrangos
tipas.
1.3.2.2. Kitos valstybės narės tipo patvirtinimo institucija, gavusi ES tipo patvirtinimo
sertifikatą išdavusios valstybės narės tipo patvirtinimo institucijos paraišką dėl atitikties
pareiškimo, nedelsdama išsiunčia atitikties pareiškimą arba nurodo, kad tokio pareiškimo
pateikti negali.
1.3.2.3. Atitikties pareiškime nurodomi bent šie duomenys:
a) grupė arba bendrovė;
b) konkretus padalinys;
c) gamyklos ir (arba) gamybos vietos (pvz., įrangos gamykla Nr. 1 (Jungtinė Karalystė));
d) įranga (pvz., sprogstamųjų medžiagų pėdsakų aptikimo įranga, ETD);
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e) išnagrinėti dokumentai (pvz., bendrovės ir gamybos vietos kokybės vadovas bei
procedūros);
f) vertinimo data (pvz., auditas atliktas 2009 m. gegužės 18–30 d.);
g) numatytas stebėsenos vizitas (pvz., 2010 m. spalio mėn.).
1.3.3. Tipo patvirtinimo institucija taip pat pripažįsta, kad gamintojo sertifikavimas pagal
darnųjį standartą EN ISO 9001:2008 arba lygiavertį darnųjį standartą atitinka 1 punkte
nustatytus pradinio vertinimo reikalavimus. Gamintojas pateikia išsamius sertifikavimo
duomenis ir įsipareigoja pranešti tipo patvirtinimo institucijai apie bet kokią sertifikavimo
galiojimo arba taikymo srities peržiūrą.
2. Gamybos atitikties užtikrinimo priemonės
2.1. Valstybės narės tipo patvirtinimo institucija patikrina, ar yra parengtos atitinkamos
priemonės ir dokumentais patvirtinti kontrolės planai, dėl kurių susitariama su gamintoju
svarstant kiekvieną patvirtinimą ir kuriais numatyta nustatytu dažnumu atlikti bandymus arba
susijusius patikrinimus, siekiant patikrinti, ar nuolatos laikomasi atitikties patvirtintam tipui,
įskaitant bet kokius susijusius fizinius bandymus, nurodytus norminiuose aktuose.
2.2. ES tipo patvirtinimo sertifikato turėtojas visų pirma:
2.2.1. užtikrina, kad būtų parengtos ir taikomos veiksmingos gaminių atitikties patvirtintam
tipui ir konfigūracijai kontrolės procedūros;
2.2.2. turi galimybę naudotis bandymų arba kita reikiama atitikčiai patvirtintam tipui ir
konfigūracijai patikrinti būtina įranga;
2.2.3. užtikrina, kad bandymų arba patikrinimų rezultatų duomenys būtų registruojami ir kad
su tipo patvirtinimo institucija sutartą laiką būtų galima naudotis pridėtais dokumentais. Šis
laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 10 metų;
2.2.4. analizuoja kiekvienos rūšies bandymo arba patikrinimo rezultatus, siekdama patikrinti
ir užtikrinti gaminio charakteristikų pastovumą, atsižvelgdama į pramonės gaminių
leidžiamuosius nuokrypius;
2.2.5. užtikrina, kad būtų bent jau patikrintos visų tipų ir konfigūracijų aviacijos saugumo
tikrinimo įrangos tinkamo įrengimo specifikacijos, atsižvelgiant į patvirtinimą ir pagal II
priedą atitikties sertifikatams parengti būtiną informaciją;
2.2.6. užtikrina, kad nustačius, jog kurio nors pavyzdžių arba bandinių rinkinio atitinkamos
rūšies bandymo ar patikrinimo rezultatai neatitinka reikalavimų, būtų paimti kiti pavyzdžiai ir
atliktas kitas bandymas ar patikrinimas. Turi būti imtasi visų reikiamų priemonių, kad
atitinkamos gamybos atitiktis būtų atkurta.
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3. Nuolatinio tikrinimo priemonės
3.1. ES tipo patvirtinimo sertifikatą išdavusi institucija gali bet kada patikrinti visose gamybos
įmonėse taikomus atitikties kontrolės metodus.
3.1.1. Taikomos įprastinės priemonės: stebimas šio priedo 1 ir 2 skirsniuose nustatytų
procedūrų (pradinio vertinimo ir gamybos atitikties užtikrinimo priemonių) nuolatinis
veiksmingumas.
3.1.1.1. Pripažįstama, kad techninių tarnybų atliekama priežiūros veikla atitinka 3.1.1 punkto
reikalavimus dėl pradinio vertinimo metu nustatytų procedūrų.
3.1.1.2. Paprastai tipo patvirtinimo institucija patikrinimus (išskyrus nustatytuosius 3.1.1.1
punkte) atlieka taip dažnai, kad reikiamos kontrolės priemonės, taikomos remiantis 1 ir
2 skirsniais, būtų peržiūrėtos per laiką, kurio trukmė atitiktų tipo patvirtinimo institucijai
keliamo pasitikėjimo lygį.
3.2. Per kiekvieną patikrinimą tikrintojui pateikiami bandymų arba tikrinimų ir gamybos
protokolai, visų pirma tų bandymų arba patikrinimų, kurių dokumentus rengti privaloma pagal
2.2 punktą.
3.3. Inspektorius gali atsitiktine tvarka atrinkti pavyzdžius, kurių bandymai atliekami
gamintojo laboratorijoje arba techninės tarnybos patalpose. Tokiu atveju atliekamas tik fizinis
bandymas. Mažiausias pavyzdžių skaičius gali būti nustatytas remiantis paties gamintojo
atlikto patikrinimo rezultatais.
3.4. Jeigu kontrolės lygis laikomas nepakankamu arba jeigu laikoma, kad būtina patikrinti
pagal 3.2 punktą atliktų bandymų rezultatų pagrįstumą, inspektorius atrenka pavyzdžius, kurie
turi būti nusiųsti techninei tarnybai, kad būtų atlikti jų fiziniai bandymai.
3.5. Jeigu tikrinimo arba stebėsenos metu gaunami nepatenkinami rezultatai, tipo patvirtinimo
institucija užtikrina, kad būtų imtasi visų būtinų veiksmų gamybos atitikčiai kuo greičiau
atkurti.

LT

11

LT

VII priedas
STANDARTAI, KURIŲ TURI LAIKYTIS TECHNINĖS TARNYBOS
1. Standartai, kurių turi laikytis techninės tarnybos, vykdydamos veiklą, susijusią su ES tipo
patvirtinimo bandymais:
1.1. A kategorija (bandymai, atliekami savo patalpose): atitinkami darnieji standartai dėl
bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliamų bendrųjų reikalavimų. Techninė
tarnyba, paskirta atlikti A kategorijos veiklą, gali atlikti arba prižiūrėti bandymus gamintojo
arba trečiosios šalies patalpose.
1.2. B kategorija (bandymų, atliekamų gamintojo arba trečiosios šalies patalpose, priežiūra):
atitinkami darnieji standartai dėl įvairių tipų tikrinimo įstaigų veikimo bendrųjų kriterijų.
Prieš atlikdama ar prižiūrėdama bet kokius bandymus gamintojo ar trečiųjų šalių patalpose,
techninė tarnyba patikrina, ar bandymų patalpos ir matavimo prietaisai atitinka susijusius 1.1
punkte nurodyto standarto reikalavimus.
2. Standartai, kurių turi laikytis techninės tarnybos, vykdydamos veiklą, susijusią su gamybos
atitikties patikrinimu:
2.1. C kategorija (gamintojo kokybės valdymo sistemų pradinio vertinimo ir priežiūros audito
tvarka): atitinkami darnieji standartai dėl reikalavimų, keliamų įstaigoms, atliekančioms
auditą ir sertifikuojančioms vadybos sistemas.
2.2. D kategorija (gaminių pavyzdžių patikrinimai ar bandymai arba šios veiklos priežiūra):
atitinkami darnieji standartai dėl įvairių tipų tikrinimo įstaigų veikimo bendrųjų kriterijų.
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