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PROIECT DE REGULAMENT (UE) nr. …/… AL COMISIEI
din […]
de stabilire a cerinţelor comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană, cu
privire la metodele de lucru şi procedurile operaţionale
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei
Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE,
Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 şi Directiva 2004/36/CE1 astfel cum a fost modificată prin
Regulamentul (CE) nr. 1108/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21
octombrie 2009 în domeniul aerodromurilor, al gestionării traficului aerian şi al serviciilor de
navigaţie aeriană şi de abrogare a Directivei 2006/23/CE2, în special articolul 8 litera (b),
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigaţie aeriană în cerul unic european3
(regulament privind furnizarea serviciilor) astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE)
nr. 1070/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 în vederea
îmbunătăţirii performanţei şi durabilităţii sistemului aviatic european4, în special articolele 4
şi 6,
întrucât:
(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008, Comisiei, cu sprijinul Agenţiei
Europene de Siguranţă a Aviaţiei (denumită în continuare „agenţia”), îi revine sarcina
de a stabili cerinţe comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană pe întreg
teritoriul Uniunii Europene. Articolul 20 litera (b) din Regulamentul 216/2008 prevede
ca aceste norme de punere în aplicare să fie elaborate pe baza regulamentelor adoptate
în cadrul Cerului unic european I. Acest regulament se bazează pe Regulamentul (CE)
nr. 2096/2005 din 20 decembrie 2005 de stabilire a unor cerinţe comune pentru
furnizarea de servicii de navigaţie aeriană5.
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(2)

Furnizarea de servicii de navigaţie aeriană în cadrul Uniunii ar trebui să facă obiectul
unei certificări de către statele membre sau de către agenţie. Furnizorii de servicii de
navigaţie aeriană care îndeplinesc cerinţele comune ar trebui să primească un certificat
în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 550/2004 şi articolul 8 litera
(b) alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(3)

Aplicarea cerinţelor comune stabilite în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE)
nr. 550/2004 şi al articolului 8 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 nu ar
trebui să aducă atingere suveranităţii statelor membre asupra spaţiului lor aerian şi
cerinţelor statelor membre referitoare la probleme legate de ordinea publică,
securitatea publică şi apărare, după cum se prevede la articolul 13 din Regulamentul
(CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 de
stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european6 (regulamentul-cadru) astfel
cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1070/2009. Cerinţele comune nu ar
trebui să se aplice operaţiunilor militare şi instruirii militare menţionate la articolul 1
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 şi articolul 1 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(4)

Este necesar ca definirea cerinţelor comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie
aeriană să ia în considerare în mod corespunzător statutul juridic al furnizorilor de
servicii de navigaţie aeriană din statele membre. În afară de aceasta, în cazul în care o
organizaţie desfăşoară alte activităţi decât furnizarea de servicii de navigaţie aeriană,
cerinţele comune care urmează să fie stabilite în conformitate cu articolul 6 din
Regulamentul (CE) nr. 550/2004 şi cu articolul 8 litera (b) alineatul (6) din
Regulamentul (CE) nr. 216/2008 nu ar trebui să se aplice acestor activităţi şi nici
resurselor alocate activităţilor din afara domeniului furnizării de servicii de navigaţie
aeriană, sub rezerva unor dispoziţii în sens contrar.

(5)

Aplicarea de cerinţe comune furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană ar trebui să
fie proporţională cu riscurile legate de particularităţile fiecărui serviciu, precum
numărul şi/sau natura şi caracteristicile mişcărilor prelucrate. În cazul în care anumiţi
furnizori de servicii de navigaţie aeriană decid să nu recurgă la posibilitatea de a
furniza servicii transfrontaliere şi astfel renunţă la dreptul de recunoaştere reciprocă în
interiorul cerului unic european, o autoritate competentă ar trebui să fie împuternicită
să autorizeze aceşti furnizori să se conformeze, în mod proporţional, anumitor cerinţe
generale aplicabile în cazul furnizării de servicii de navigaţie aeriană şi, respectiv,
anumitor cerinţe specifice pentru furnizarea de servicii de trafic aerian. În consecinţă,
condiţiile care stau la baza certificatului ar trebui să reflecte natura şi domeniul de
aplicare a derogării.

(6)

Pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare a sistemului de certificare, statele
membre ar trebui să furnizeze Comisiei şi agenţiei, în cadrul rapoartelor lor anuale,
toate informaţiile relevante privind derogările acordate de autoritatea lor competentă.

(7)

Diferitele tipuri de servicii de navigaţie aeriană nu se supun neapărat aceloraşi cerinţe.
În consecinţă, este necesar să se adapteze cerinţele comune la caracteristicile speciale
ale fiecărui tip de serviciu.
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(8)

Sarcina de a dovedi conformitatea cu cerinţele revine furnizorilor de servicii de
navigaţie aeriană, pe durata de valabilitate a certificatului şi pentru toate serviciile
implicate.

(9)

Pentru a asigura aplicarea efectivă a cerinţelor comune, este necesară stabilirea unui
sistem de supraveghere şi de inspecţie periodică a conformităţii cu cerinţele comune şi
cu condiţiile specificate în certificat. Autoritatea competentă ar trebui să examineze
aptitudinea unui furnizor înainte de a-i elibera un certificat şi ar trebui să evalueze
anual conformitatea continuă a furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană pe care i-a
certificat. În consecinţă, aceasta ar trebui să stabilească şi să actualizeze anual un
program indicativ de inspecţie pentru toţi furnizorii pe care i-a certificat, în baza unei
evaluări a riscurilor. Programul ar trebui să permită inspectarea tuturor componentelor
relevante ale furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană într-un termen rezonabil. La
evaluarea conformităţii furnizorilor de servicii de trafic aerian şi de servicii
meteorologice desemnaţi, autoritatea competentă ar trebui să fie autorizată să verifice
cerinţele relevante care decurg din obligaţiile internaţionale ale statului membru
respectiv.

(10)

Fără a aduce atingere articolelor 24 şi 54 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,
evaluările între autorităţile naţionale de supraveghere de acelaşi nivel pot promova o
abordare comună a supravegherii furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană pe întreg
teritoriul Comunităţii. Comisia, în cooperare cu statele membre şi cu agenţia, poate
organiza aceste evaluări, care ar trebui să fie coordonate cu activităţile întreprinse în
cadrul articolelor 24 şi 54 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 sau al oricăror altor
programe internaţionale de monitorizare şi supraveghere. Se evită, astfel, dublarea
muncii. Pentru a permite schimbul de experienţă şi al celor mai bune practici în cadrul
evaluării între egali, este de preferat ca experţii naţionali să provină de la o autoritate
competentă sau de la o entitate calificată.

(11)

Eurocontrol a elaborat cerinţe de reglementare a siguranţei (ESARR) care joacă un rol
de cea mai mare importanţă pentru furnizarea în condiţii de siguranţă a serviciilor de
trafic aerian. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 550/2004, Comisia ar trebui să
identifice şi să adopte dispoziţiile relevante ale ESARR în regulamentele Uniunii.
ESARR transpuse în Regulamentul (CE) nr. 2096/2005 constituie baza pentru
prezentele norme de punere în aplicare.

(12)

La adoptarea Regulamentului (CE) nr. 2096/2005, Comisia a ajuns la concluzia că nu
trebuie repetate dispoziţiile ESARR 2 privind raportarea şi evaluarea evenimentelor
din domeniul siguranţei în ATM, care sunt acoperite de Directiva 94/56/CE a
Consiliului din 21 noiembrie 1994 de stabilire a principiilor fundamentale care
reglementează anchetarea accidentelor şi incidentelor survenite în aviaţia civilă7 şi de
Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iunie 2003
privind raportarea evenimentelor în aviaţia civilă8. Cu toate acestea, este necesar să se
prevadă noi dispoziţii privind evenimentele legate de siguranţă, care să impună
autorităţii competente să verifice dacă un furnizor de servicii de trafic aerian şi, de
asemenea, un furnizor de servicii de comunicaţii, de navigaţie sau de supraveghere,
îndeplineşte condiţiile cerute pentru raportarea şi evaluarea acestor evenimente.
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(13)

Este necesar să se recunoască în special faptul că, pe de o parte, gestiunea siguranţei
este acea funcţie din cadrul serviciilor de trafic aerian care garantează faptul că toate
riscurile la adresa siguranţei au fost identificate, evaluate şi atenuate în mod
satisfăcător şi că o abordare oficială şi sistematică a gestionării siguranţei va permite
maximizarea avantajelor în domeniul siguranţei într-un mod vizibil şi care poate fi
urmărit. Agenţia trebuie să continue evaluarea cerinţelor privind siguranţa din
prezentul regulament şi să le încorporeze într-o structură comună de reglementare a
siguranţei în aviaţia civilă.

(14)

Până când agenţia elaborează normele de punere în aplicare a măsurilor de transpunere
a standardelor OACI relevante în măsurile de punere în aplicare ale Uniunii, în
mijloacele acceptabile de punere în conformitate, în specificaţiile de certificare şi în
îndrumări, furnizorii de servicii de navigaţie aeriană trebuie să funcţioneze în
conformitate cu standardele OACI relevante. Pentru a facilita furnizarea de servicii
transfrontaliere, statele membre şi Comisia, în strânsă cooperare cu Eurocontrol, ar
trebui să acţioneze în vederea reducerii diferenţelor semnalate de către statele membre
în ceea ce priveşte aplicarea standardelor OACI în domeniul serviciilor de navigaţie
aeriană, pentru stabilirea unui set de standarde comune pentru toate statele membre în
cadrul cerului unic european.

(15)

Sistemele naţionale diferite referitoare la răspunderea civilă nu ar trebui să-i împiedice
pe furnizorii de servicii de navigaţie aeriană să încheie acorduri privind furnizarea de
servicii transfrontaliere, odată ce au convenit dispoziţii de acoperire a daunelor care
rezultă din răspunderea civilă în temeiul legii aplicabile. Metoda folosită ar trebui să
respecte cerinţele dreptului intern. Statele membre care permit furnizarea de servicii de
navigaţie aeriană în întreg spaţiul aerian aflat sub jurisdicţia lor sau într-o parte a
acestuia, fără certificare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 550/2004 ar trebui
să acopere răspunderea civilă a acelor furnizori.

(16)

Agenţia trebuie să continue evaluarea prevederilor prezentului regulament, în special a
celor legate de evaluarea siguranţei modificărilor şi a personalului ingineresc şi tehnic
şi să emită un aviz pentru adaptarea acestora la o abordare sistemică globală, ţinând
seama de integrarea acestor prevederi într-o structură comună de reglementare a
siguranţei în aviaţia civilă şi de experienţa acumulată de părţile interesate şi autorităţile
competente în domeniul supravegherii siguranţei.

(17)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului
pentru cerul unic stabilit în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Obiectul şi domeniul de aplicare
Prezentul regulament stabileşte cerinţele comune pentru furnizarea de servicii de navigaţie
aeriană. Cu toate acestea, sub rezerva unor dispoziţii contrare prevăzute în anexa I sau anexa
II, aceste cerinţe comune nu se aplică:
(a) altor activităţi în afara celor de furnizare de servicii de navigaţie aeriană de către un
furnizor;
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(b) resurselor alocate altor activităţi în afara celor de furnizare de servicii de navigaţie aeriană.
Articolul 2
Definiţii
1.
În sensul prezentului regulament, se aplică definiţiile prevăzute în Regulamentul (CE)
nr. 216/2008 şi Regulamentul (CE) nr.549/2004, cu excepţia definiţiei de la articolul 2
alineatul (15) din Regulamentul 549/2004.
2.

RO

În afara definiţiilor prevăzute la alineatul (1), se aplică următoarele definiţii:

(a)

„activitate aeriană” înseamnă exploatarea de aeronave, în care aeronavele sunt utilizate
pentru servicii specializate, în domenii precum agricultură, construcţii, fotografiere,
topografiere, observare şi patrulare, operaţii de căutare şi salvare sau publicitate aeriană;

(b)

„transport aerian comercial” înseamnă orice exploatare de aeronave care implică
transportul de pasageri, de mărfuri sau de corespondenţă, contra unei remuneraţii sau
prin închiriere;

(c)

„sistem funcţional” înseamnă o combinaţie de sisteme, proceduri şi resurse umane
organizate în scopul îndeplinirii unei funcţii în cadrul ATM;

(d)

„aviaţie generală” înseamnă orice exploatare de aeronave civile, alta decât transportul
aerian comercial sau activitatea aeriană;

(e)

„autoritate naţională de supraveghere” înseamnă organismul sau organismele
desemnate sau stabilite de statele membre pentru a funcţiona în calitate de autoritate
naţională în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004;

(f)

„pericol” înseamnă o situaţie, un eveniment sau o circumstanţă care ar putea determina
un accident;

(g)

„organizaţie de exploatare” înseamnă o organizaţie care răspunde de furnizarea de
servicii tehnice şi inginereşti în sprijinul serviciilor de trafic aerian, comunicaţii,
navigaţie sau de supraveghere;

(h)

„risc” înseamnă combinaţia între probabilitatea generală sau frecvenţa de apariţie a unui
efect dăunător provocat de un pericol şi gravitatea acelui efect;

(i)

„asigurarea siguranţei” înseamnă toate acţiunile planificate şi sistematice necesare
pentru a genera încrederea corespunzătoare că un produs, un serviciu, o organizaţie sau
sistem funcţional atinge un nivel de siguranţă acceptabil sau tolerabil;

(j)

„obiectiv de siguranţă” înseamnă o declaraţie calitativă sau cantitativă care defineşte
frecvenţa maximă sau probabilitatea maximă la care poate apărea un pericol;

(k)

„cerinţă de siguranţă” înseamnă un mijloc de diminuare a unui risc, definit în cadrul
unei strategii de diminuare a riscurilor care permite atingerea unui obiectiv de siguranţă
specific, incluzând cerinţele organizaţionale, operaţionale, procedurale, funcţionale, de
performanţă, precum şi cerinţele de interoperabilitate sau caracteristicile de mediu;
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(l)

„servicii” înseamnă fie un serviciu de navigaţie aeriană, fie un pachet de servicii de
navigaţie aeriană.

(m)

„serviciu paneuropean” înseamnă serviciul care este conceput şi înfiinţat pentru
utilizatorii din majoritatea sau din toate statele membre.

3.
Termenul de „furnizor de servicii de navigaţie aeriană” se înţelege ca incluzând o
organizaţie care a depus o cerere pentru un certificat în vederea furnizării de astfel de servicii.
Articolul 3
Autoritatea competentă
În sensul prezentului regulament, autoritatea competentă este:
(a)

autoritatea naţională de supraveghere nominalizată sau stabilită de statul membru,
pentru furnizorii de servicii de navigaţie aeriană care îşi au principalul sediu de
operare şi, dacă este cazul, sediul social pe teritoriul aceluiaşi stat membru;

(b)

autoritatea(tăţile) naţională(e) de supraveghere nominalizată(e) sau stabilită(e) prin
acordul între state, pentru furnizorii de servicii de navigaţie aeriană care asigură
servicii în cadrul unui bloc funcţional de spaţiu aerian (FAB) în care, prin respectivul
acord, responsabilităţile pentru supravegherea siguranţei sunt repartizate altfel decât se
prevede la litera (a);

(c)

agenţia, pentru furnizorii de servicii de navigaţie aeriană care asigură servicii în spaţiul
aerian al teritoriului pe care se aplică Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
şi care îşi au sediul principal de operare şi, dacă este cazul, sediul social situat în afara
respectivului teritoriu;

(d)

agenţia, pentru furnizorii de servicii de navigaţie aeriană care asigură servicii
paneuropene.
Articolul 4
Acordarea certificatelor

1.
Pentru a obţine certificatul necesar pentru furnizarea de servicii de navigaţie aeriană,
furnizorii de servicii de navigaţie aeriană îndeplinesc cerinţele comune generale stabilite în
anexa I, precum şi cerinţele suplimentare specifice stabilite în anexele II-V la prezentul
regulament, în funcţie de tipul de serviciu pe care îl furnizează.
2.
Înaintea eliberării unui certificat unui furnizor de servicii de navigaţie aeriană, o
autoritate competentă verifică dacă acesta se conformează cerinţelor comune.
3.
Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană se conformează cerinţelor comune cel târziu
la momentul emiterii certificatului în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr.
550/2004 şi cu articolele 8 litera (b) alineatul (2), 22 paragraful (a) litera (b) şi 22 paragraful
(a) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.
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Articolul 5
Derogări
1.
Prin derogare de la dispoziţiile articolului 4 alineatul (1), anumiţi furnizori de servicii
de navigaţie aeriană pot decide să nu recurgă la posibilitatea furnizării de servicii
transfrontaliere şi pot renunţa la dreptul de recunoaştere reciprocă în interiorul cerului unic
european.
În acest caz, aceştia pot prezenta o cerere de certificat limitat la spaţiul aerian aflat sub
controlul statului membru vizat la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
550/2004.
Pot prezenta o astfel de cerere furnizorii de servicii de trafic aerian care furnizează sau
intenţionează să furnizeze servicii limitate la una sau mai multe dintre categoriile următoare:
(a)

aviaţie generală;

(b)

activitate aeriană;

(c)

transport aerian comercial limitat la aeronave cu o masă maximă la decolare de mai
puţin de 10 tone sau mai puţin de 20 de locuri pentru pasageri;

(d)

transport aerian comercial cu mai puţin de 10 000 de mişcări pe an, indiferent de masa
maximă la decolare şi de numărul de locuri pentru pasageri. „Mişcările” reprezintă
suma decolărilor şi aterizărilor calculată ca medie anuală pentru cei trei ani precedenţi.

Pentru a prezenta o astfel de cerere, un furnizor de servicii de navigaţie aeriană, altul decât un
furnizor de servicii de trafic aerian, are o cifră de afaceri anuală brută care nu depăşeşte
1000000 EUR pentru serviciile pe care le furnizează sau intenţionează să le furnizeze.
În cazul în care, din motive practice obiective, un furnizor de servicii de navigaţie aeriană nu
este în măsură să prezinte dovezi că îndeplineşte aceste criterii, autoritatea competentă poate
accepta cifre sau previziuni analoge referitoare la plafoanele definite la paragrafele al treilea şi
al patrulea.
La depunerea unei astfel de cereri, furnizorul de servicii de navigaţie aeriană prezintă în
acelaşi timp autorităţii competente dovezi relevante privind îndeplinirea criteriilor.
2.
O autoritate competentă poate acorda derogări specifice solicitanţilor care îndeplinesc
criteriile prevăzute la alineatul (1), proporţional cu contribuţia lor la managementul traficului
aerian în spaţiul aerian aflat sub controlul statului membru.
Aceste derogări se pot raporta doar la cerinţele prevăzute în anexa I, sub rezerva următoarelor
excepţii:
(a) punctul 1 competenţă şi capacitate tehnică şi operaţională;
(b) punctul 3.1 gestiunea siguranţei;
(c) punctul 5 resurse umane;

RO

8

RO

(d) punctul 8.1 deschidere şi transparenţă în furnizarea serviciilor.
3.
În afara derogărilor prevăzute la alineatul (2), o autoritate competentă poate acorda
derogări solicitanţilor care furnizează servicii de informaţii privind zborurile de pe
aerodromuri, atunci când aceşti furnizori de servicii nu exploatează în mod obişnuit mai mult
de o poziţie de lucru pe fiecare aerodrom. Aceste derogări sunt acordate proporţional cu
contribuţia solicitanţilor la managementul traficului aerian în spaţiul aerian aflat sub controlul
statului membru.
Aceste derogări se referă doar la următoarele cerinţe din anexa II partea 3:
(a)

responsabilitatea în materie de gestiune a siguranţei precum şi servicii externe şi
aprovizionare (punctul 3.1.2);

(b)

verificarea siguranţei (punctul 3.1.3);

(c)

cerinţe de siguranţă privind evaluarea şi diminuarea riscurilor în ceea ce priveşte
modificările (punctul 3.2).

4.

Nu se acordă nici o derogare de la cerinţele cuprinse în anexele III, IV sau V.

5.
În conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr. 550/2004, autoritatea
competentă:
(a)

specifică natura şi sfera de aplicare a derogării în condiţiile anexate certificatului,
indicând temeiul juridic;

(b)

limitează durata de valabilitate în timp a certificatului şi

(c)

controlează dacă furnizorii de servicii de navigaţie aeriană îndeplinesc în continuare
condiţiile pentru a beneficia de derogare.

Articolul 6
Dovada respectării cerinţelor
1.
Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană prezintă, la cererea autorităţii competente,
toate dovezile relevante pentru a demonstra respectarea cerinţelor comune aplicabile.
Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană poate face uz deplin de datele existente.
2.
Un furnizor de servicii de navigaţie aeriană certificat notifică autorităţii competente
toate modificările planificate în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor sale, care ar putea
afecta respectarea cerinţelor comune aplicabile sau a condiţiilor anexate certificatului.
3.
În cazul în care un furnizor de servicii de navigaţie aeriană certificat încetează să mai
respecte cerinţele comune aplicabile sau condiţiile anexate certificatului, autoritatea
competentă adoptă o decizie într-un termen care nu depăşeşte o lună. Prin această decizie,
autoritatea competentă impune furnizorului de servicii de navigaţie aeriană să adopte măsuri
de remediere a situaţiei.
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Decizia este notificată imediat furnizorului de servicii de navigaţie aeriană respectiv.
Autoritatea competentă verifică dacă măsura de remediere a fost transpusă în practică înainte
de a notifica furnizorului de servicii de navigaţie aeriană respectiv acordul său asupra acestei
măsuri. În cazul în care autoritatea naţională de supraveghere consideră că acţiunea de
remediere nu a fost aplicată în mod corespunzător în termenul convenit, aceasta ia măsurile
corespunzătoare de punere în aplicare în conformitate cu articolul 7 alineatul (7) din
Regulamentul (CE) nr. 550/2004 şi cu articolele 10, 22 paragraful (a) litera (d), 25 şi 68 din
Regulamentul (CE) nr. 216/2008, ţinând cont, în acelaşi timp, de necesitatea de a se asigura
continuitatea serviciilor.
Articolul 7
Facilitarea controlului respectării cerinţelor
Furnizorii de servicii de navigaţie aeriană facilitează realizarea inspecţiilor şi anchetelor de
către autoritatea competentă sau de către o entitate calificată care acţionează în numele
acesteia, inclusiv vizite la faţa locului şi vizite neanunţate.
Persoanele autorizate sunt împuternicite să efectueze următoarele acţiuni:
(a)

să examineze dosarele, datele, procedurile şi orice alt document relevant pentru
furnizarea de servicii de navigaţie aeriană;

(b)

să realizeze copii sau extrase după aceste dosare, date, proceduri şi alte materiale;

(c)

să ceară o explicaţie verbală la faţa locului;

(d)
să aibă acces în spaţiile, pe terenurile sau în mijloacele de transport care au relevanţă
pentru acţiunea respectivă.
Aceste inspecţii şi anchete, atunci când sunt desfăşurate de către autoritatea naţională de
supraveghere, se efectuează cu respectarea dispoziţiilor legale din statul membru în care sunt
efectuate.
Articolul 8
Conformitate continuă
Autoritatea competentă monitorizează anual, în baza elementelor de care dispune,
conformitatea continuă a furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană pe care i-a certificat.
În acest scop, autoritatea competentă stabileşte şi actualizează anual un program de inspecţii
indicativ pentru toţi furnizorii pe care i-a certificat, având la bază evaluarea riscurilor asociate
cu diversele operaţiuni în care constau serviciile furnizate. Aceasta îi consultă pe furnizorii de
servicii de navigaţie aeriană în cauză, precum şi orice altă autoritate competentă în cauză,
înainte de a stabili un astfel de program.
Programul indică frecvenţa planificată a inspecţiilor la diferitele locaţii.
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Articolul 9
Reguli de siguranţă aplicabile personalului tehnic şi ingineresc
În ceea ce priveşte furnizarea de servicii de trafic aerian, comunicaţii, navigaţie sau
supraveghere, autoritatea competentă sau orice altă autoritate desemnată de un stat membru
pentru îndeplinirea acestei sarcini:
(a)

elaborează norme de siguranţă adecvate pentru personalul tehnic şi ingineresc care
îndeplineşte sarcini operaţionale legate de siguranţă;

(b)

asigură o supraveghere adecvată, din punct de vedere al regulilor de siguranţă, a
personalului tehnic şi ingineresc căruia i-au fost încredinţate sarcini operaţionale legate
de siguranţă de către o organizaţie de exploatare;

(c)

în baza unor temeiuri rezonabile şi după o anchetă efectuată în mod corespunzător, ia
măsuri adecvate cu privire la organizaţia de exploatare şi/sau personalul tehnic şi
ingineresc al acesteia care nu îndeplineşte dispoziţiile prevăzute în anexa II, punctul
3.3;

(d)

verifică dacă sunt prevăzute metode corespunzătoare pentru a garanta că terţii cărora li
s-au trasat sarcini operaţionale legate de siguranţă respectă dispoziţiile din anexa II,
punctul 3.3.

Articolul 10
Procedura de evaluare între egali
1.
Comisia, în cooperare cu statele membre, organizează evaluări între autorităţile
naţionale de supraveghere de acelaşi nivel în conformitate cu alineatele (2) - (6).
2.
Evaluarea între egali se efectuează de către o echipă de experţi naţionali şi, acolo unde
este necesar, experţi ai agenţiei. Fiecare echipă cuprinde experţi provenind din cel puţin trei
state membre diferite şi de la agenţie. Experţii nu participă la evaluări între egali în statul
membru în care sunt angajaţi. Comisia stabileşte şi menţine o listă de rezervă de experţi
naţionali desemnaţi de statele membre, care acoperă toate aspectele cerinţelor comune
enumerate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 550/2004.
3.
Cu cel puţin trei luni înaintea unei evaluări între egali, Comisia informează statul
membru şi autoritatea naţională de supraveghere în cauză cu privire la efectuarea evaluării
între egali, data la care este prevăzută şi identitatea experţilor participanţi.
Statul membru a cărui autoritate naţională de supraveghere este supusă evaluării aprobă
echipa de experţi înainte ca aceasta să poată efectua evaluarea.
4.
Într-o perioadă de trei luni de la evaluare, echipa de evaluatori redactează, prin
consens, un raport care poate conţine recomandări. Comisia convoacă o şedinţă cu experţii, cu
agenţia şi cu autoritatea naţională de supraveghere pentru discutarea raportului.
5.
Comisia transmite raportul statului membru în cauză. Acesta îşi poate prezenta
observaţiile în decurs de 3 luni de la primirea raportului. Aceste observaţii includ, după caz,

RO

11

RO

măsurile pe care le-a luat sau intenţionează să le ia ca urmare a evaluării într-un termen
stabilit.
Cu excepţia unei înţelegeri contrare cu statul membru în cauză, raportul de evaluare şi
observaţiile ulterioare nu sunt publicate.
6.
Comisia informează anual statele membre, prin intermediul Comitetului pentru cerul
unic, cu privire la principalele rezultate ale acestor evaluări.
Articolul 11
Dispoziţii tranzitorii
1.
Furnizorii de servicii de navigaţie aeriană titulari ai unui certificat emis în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2096/2005 la data intrării în vigoare a prezentului
regulament, sunt consideraţi titulari ai unui certificat emis în conformitate cu prezentul
regulament.
2.
Solicitanţii unui certificat ANSP care şi-au depus cererile înainte de data intrării în
vigoare a prezentului regulament şi pentru care nu s-a emis încă un certificat, demonstrează
îndeplinirea dispoziţiilor acestuia înainte de emiterea certificatului.
3.
Autoritatea unui stat membru la care organizaţiile pentru care, în conformitate cu
articolul 3, autoritatea competentă este agenţia, şi-au depus cererile de emitere a unui
certificat înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament, încheie procesul de
certificare în colaborare cu agenţia şi trimit dosarul către aceasta la momentul emiterii
certificatului.
Articolul 12
Abrogări
1.

Regulamentul (CE) nr. 2096/2005 se abrogă.

2.

Regulamentul (CE) nr. 668/2008 se abrogă.

3.

Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 482/2008 se abrogă.
Articolul 13
Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a 20-a zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles,
Pentru Comisie
Preşedintele
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ANEXA I
CERINŢE GENERALE APLICABILE FURNIZĂRII DE SERVICII DE NAVIGAŢIE
AERIANĂ
1.

COMPETENŢĂ ŞI CAPACITATE TEHNICĂ ŞI OPERAŢIONALĂ
Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană trebuie să fie capabil să furnizeze servicii în
condiţii de siguranţă, eficienţă, continuitate şi durabilitate, servicii care să fie
compatibile cu orice nivel rezonabil al cererii globale într-un spaţiu aerian dat. În acest
scop, furnizorul trebuie să menţină un nivel adecvat de capacitate şi expertiză tehnică
şi operaţională.

2.

STRUCTURĂ ŞI GESTIUNE ORGANIZAŢIONALĂ

2.1.

Structura organizaţională
Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană instituie şi îşi gestionează organizaţia
conform unei structuri care asigură o furnizare a serviciilor în condiţii de siguranţă,
eficienţă şi continuitate.
Structura organizaţională defineşte:
(a) autoritatea, sarcinile şi responsabilităţile persoanelor responsabile desemnate, în
special ale personalului de conducere cu funcţii legate de siguranţă, calitate,
securitate, resurse financiare şi resurse umane;
(b) relaţiile şi raporturile ierarhice între diversele părţi componente şi procese ale
organizaţiei.

2.2.

Gestiunea organizaţională
Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană redactează un plan de afaceri pe o perioadă
de cel puţin cinci ani. Planul de afaceri:
(a) precizează scopurile şi obiectivele generale ale furnizorului de servicii de
navigaţie aeriană şi strategia sa de realizare a acestora în concordanţă cu alte
eventuale planuri generale pe termen mai lung ale furnizorului şi cu cerinţele
comunitare aplicabile dezvoltării infrastructurii şi a altor tehnologii;
(b) conţine obiective de performanţă corespunzătoare în ceea ce priveşte calitatea şi
nivelul serviciilor, siguranţa şi eficienţa economică.
Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană redactează un plan anual care precizează
caracteristicile planului de afaceri pentru anul următor şi descrie modificările aduse
acestuia.
Planul anual include următoarele prevederi referitoare la nivelul şi calitatea serviciilor,
precum nivelul anticipat de capacitate, siguranţă şi întârzieri ale zborurilor, precum şi
la măsurile financiare:

RO

13

RO

(a) informaţii privind realizarea de noi infrastructuri sau alte lucrări de dezvoltare,
precum şi o declaraţie despre modul în care acestea vor contribui la îmbunătăţirea
nivelului şi calităţii serviciilor;
(b) indicatori de performanţă în funcţie de care se pot evalua în mod rezonabil nivelul
şi calitatea serviciilor;
(c) situaţia financiară anticipată a furnizorului de servicii pe termen scurt, precum şi
eventualele modificări sau repercusiuni asupra planului de afaceri.
3.

GESTIUNEA SIGURANŢEI ŞI CALITĂŢII

3.1.

Gestiunea siguranţei
Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană gestionează siguranţa tuturor serviciilor
sale. În acest scop, acesta stabileşte relaţii oficiale cu toate părţile interesate care pot
avea o influenţă directă asupra siguranţei serviciilor sale.

3.2.

Sistem de gestiune a calităţii
Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană trebuie să stabilească, în termen de cel mult
doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, un sistem de gestiune a
calităţii pentru toate serviciile de navigaţie aeriană pe care le furnizează, conform
principiilor enumerate mai jos. Furnizorul:
(a) defineşte politica de calitate astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor
diferiţilor utilizatori;
(b) instituie un program de asigurare a calităţii care conţine proceduri prin care se
verifică dacă toate operaţiile sunt efectuate în conformitate cu cerinţele,
standardele şi procedurile aplicabile;
(c) demonstrează, cu ajutorul manualelor şi al documentelor de monitorizare, că
sistemul de calitate funcţionează;
(d) numeşte reprezentanţi ai conducerii care să monitorizeze respectarea şi caracterul
adecvat al procedurilor pentru asigurarea unor practici operaţionale sigure şi
eficiente;
(e) efectuează controale ale sistemului de calitate instituit şi ia măsuri de remediere,
după caz.
Un certificat EN ISO 9001, emis de un organism acreditat în mod corespunzător
pentru serviciile de navigaţie aeriană asigurate de furnizor, este considerat suficient
pentru a demonstra conformitatea. Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană acceptă
ca documentele legate de certificare să fie aduse la cunoştinţa autorităţii competente la
cererea acesteia din urmă.
Furnizorii de servicii de navigaţie aeriană pot integra sistemele de siguranţă şi de
calitate în propriile sisteme de management.

3.3.
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Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană pune la dispoziţia personalului operaţional
pentru a fi utilizate de către acesta şi pentru a-i servi spre orientare, manuale
actualizate de exploatare referitoare la furnizarea serviciilor sale. Furnizorul se asigură
de următoarele:
(a) manualele de exploatare conţin instrucţiuni şi informaţii necesare personalului
operaţional pentru îndeplinirea sarcinilor acestuia;
(b) personalul are acces la părţile din manualele de exploatare care au relevanţă pentru
acesta;
(c) personalul operaţional este prompt informat cu privire la modificările aduse
manualului de exploatare care se aplică îndeplinirii sarcinilor sale, precum şi
despre intrarea lor în vigoare.
4.

SIGURANŢA
Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană stabileşte un sistem de gestiune a siguranţei
pentru a garanta:
(a) siguranţa instalaţiilor şi a personalului său, în vederea prevenirii unui amestec
ilicit în furnizarea serviciilor;
(b) siguranţa datelor operaţionale pe care le primeşte, le furnizează sau le utilizează
în alt mod, astfel încât accesul la acestea să fie rezervat exclusiv persoanelor
autorizate.
Sistemul de gestiune a siguranţei defineşte:
(a) procedurile referitoare la evaluarea şi diminuarea riscurilor în domeniul
siguranţei, la monitorizarea şi îmbunătăţirea siguranţei, la evaluări ale siguranţei
şi la difuzarea rezultatelor;
(b) mijloacele destinate să detecteze breşele în domeniul siguranţei şi să alerteze
personalul prin semnale de avertizare adecvate;
(c) mijloacele de limitare a efectelor cauzate de breşele în domeniul siguranţei şi de
identificare a măsurilor de remediere şi a procedurilor de atenuare pentru evitarea
repetării acestora.
Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană asigură, dacă este cazul, controlul
personalului său din punct de vedere al siguranţei şi acţionează în coordonare cu
autorităţile civile şi militare competente pentru asigurarea siguranţei instalaţiilor,
personalului şi a datelor sale.

5.

RESURSE UMANE
Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană angajează personal care are calificarea
necesară pentru a asigura furnizarea serviciilor sale în condiţii de siguranţă, eficienţă,
continuitate şi durabilitate. În acest context, furnizorul stabileşte politici pentru
recrutarea şi formarea personalului.
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6.

SOLIDITATE FINANCIARĂ

6.1.

Capacitate economică şi financiară
Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană trebuie să fie în măsură să îşi îndeplinească
obligaţiile financiare precum costurile de exploatare fixe şi variabile sau costurile de
investiţii. Furnizorul trebuie să utilizeze un sistem de contabilitate a costurilor
corespunzător. Trebuie să-şi probeze capacitatea prin planul anual menţionat la
punctul 2.2 din prezenta anexă şi prin bilanţurile financiare şi situaţia contabilă, în
măsura în care statutul său juridic îi permite acest lucru.

6.2.

Audit financiar
În conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 550/2004,
furnizorul de servicii de navigaţie aeriană trebuie să demonstreze că se supune cu
regularitate unui audit independent.

7.

RĂSPUNDERE ŞI ACOPERIREA RISCURILOR PRIN ASIGURARE
Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană trebuie să ia măsuri pentru a-şi asigura
acoperirea prin asigurare în materie de răspundere civilă, în cadrul legislaţiei în
vigoare.
Metoda utilizată pentru furnizarea acoperirii prin asigurare trebuie să fie adaptată
pierderii şi prejudiciului potenţial în cauză, ţinând seama de statutul juridic al
furnizorului de servicii de navigaţie aeriană şi de nivelul disponibil al acoperirii
riscurilor pe plan comercial.
Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană care utilizează serviciile altui furnizor de
servicii de navigaţie aeriană trebuie să se asigure că acordurile acoperă repartizarea
răspunderii între cei doi furnizori.

8.

CALITATEA SERVICIILOR

8.1.

Deschidere şi transparenţă în furnizarea serviciilor
Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană îşi furnizează serviciile într-un mod deschis
şi transparent. Acesta publică condiţiile de acces la serviciile sale şi instituie o
procedură de consultare oficială şi periodică a utilizatorilor serviciilor sale; această
consultare se realizează individual sau colectiv, cel puţin o dată pe an.
Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană nu face discriminare pe motive de
naţionalitate sau identitate a utilizatorului sau în funcţie de categoria de utilizatori în
conformitate cu dreptul comunitar aplicabil.

8.2.

Planuri de urgenţă
Cel târziu la un an de la certificare, furnizorul de servicii de navigaţie aeriană trebuie
să adopte planuri de urgenţă pentru toate serviciile pe care le furnizează în cazul unor
evenimente care au ca rezultat o degradare semnificativă sau o întrerupere a
serviciilor.
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9.

CERINŢE PRIVIND RAPORTAREA
Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană trebuie să fie în măsură să prezinte
autorităţii competente relevante un raport anual al activităţilor sale. Acest raport
prezintă rezultatele sale financiare fără a aduce atingere articolului 12 din
Regulamentul (CE) nr. 550/2004, precum şi realizările sale operaţionale şi orice alte
activităţi sau schimbări importante, în special în domeniul siguranţei.
Raportul anual conţine cel puţin:
—

o evaluare a nivelului şi a calităţii serviciilor prestate şi a nivelului de siguranţă
furnizat,

—

realizările furnizorului de servicii de navigaţie aeriană în raport cu obiectivele
de performanţă stabilite în planul de afaceri, realizările concrete fiind raportate
la planul anual prin utilizarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în planul
anual,

—

evoluţiile în ceea ce priveşte exploatarea şi infrastructura,

—

rezultatele financiare, în cazul în care acestea nu sunt publicate separat în
conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 550/2004,

—

informaţii privind procedura de consultare oficială a utilizatorilor serviciilor
sale,

—

informaţii privind politica de resurse umane.

Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană pune la dispoziţia publicului informaţiile
conţinute în raportul anual în condiţiile prevăzute de autoritatea naţională de
supraveghere în conformitate cu legislaţia internă.
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ANEXA II
CERINŢE SPECIFICE PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII DE TRAFIC AERIAN
1.

PROPRIETATEA
Furnizorul de servicii de trafic aerian indică autorităţii competente menţionate la
articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 550/2004:
—

statutul său juridic, structura capitalului său şi orice aranjamente care au
consecinţe semnificative asupra controlului activelor sale,

—

legăturile pe care le are cu organizaţii care nu sunt implicate în furnizarea de
servicii de navigaţie aeriană, inclusiv activităţi comerciale la care participă
direct sau prin întreprinderi conexe, care reprezintă mai mult de 1 % din
venitul său preconizat. De asemenea, acesta trebuie să notifice orice schimbare
în deţinerea oricărui pachet de acţiuni care reprezintă cel puţin 10 % din totalul
acţiunilor sale.

Furnizorul de servicii de trafic aerian ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice
situaţie de conflict de interese care ar putea compromite furnizarea imparţială şi
obiectivă a serviciilor sale.
2.

DESCHIDERE ŞI TRANSPARENŢĂ ÎN FURNIZAREA SERVICIILOR
Pe lângă dispoziţiile din anexa I punctul 8.1 şi în cazul în care un stat membru decide
să organizeze furnizarea de anumite servicii specifice de trafic aerian într-un mediu
concurenţial, acel stat membru poate lua orice măsură necesară pentru a se asigura că
furnizorii de astfel de servicii specifice de trafic aerian nu adoptă un comportament
care ar avea ca obiect sau ca efect împiedicarea, restricţionarea sau denaturarea
concurenţei, nici nu adoptă un comportament care constituie un abuz de poziţie
dominantă în conformitate cu dreptul intern şi comunitar aplicabil.

3.

SIGURANŢA SERVICIILOR

3.1.

Sistem de gestiune a siguranţei

3.1.1. Cerinţe de siguranţă generale
În cadrul gestionării serviciilor sale, furnizorul de servicii de trafic aerian instituie un
sistem de gestiune a siguranţei (SMS) care:

RO

—

asigură o abordare oficială, explicită şi proactivă a gestiunii sistematice a
siguranţei în îndeplinirea responsabilităţilor în domeniul siguranţei în cadrul
furnizării serviciilor sale; funcţionează în privinţa tuturor serviciilor sale şi a
activităţilor de suport aflate sub controlul său managerial; şi are la bază o
declaraţie de politică în materie de siguranţă, care defineşte bazele abordării
procesului de gestiune a siguranţei de către organizaţie (gestiunea siguranţei),

—

asigură condiţiile ca toţi cei implicaţi în aspectele de siguranţă ale furnizării de
servicii de trafic aerian să poarte o răspundere individuală pentru propriile
acţiuni în ceea ce priveşte siguranţa, ca personalul de conducere să poarte
răspunderea pentru rezultatele obţinute în materie de siguranţă de către
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departamentele sau compartimentele lor în cauză şi ca membrii conducerii
superioare a întreprinderii furnizoare să poarte o răspundere generală în
problemele legate de siguranţă (răspundere în domeniul siguranţei),
—

garantează acordarea gradului cel mai înalt de prioritate obţinerii unui nivel de
siguranţă satisfăcător în domeniul serviciilor de trafic aerian (prioritate
acordată siguranţei),

—

garantează că, în timpul furnizării serviciilor de trafic aerian, obiectivul
principal în domeniul siguranţei este minimizarea contribuţiei sale, în măsura
în care este posibil, la riscul producerii unui accident al aeronavei (obiectiv de
siguranţă).

3.1.2. Cerinţe pentru atingerea nivelului de siguranţă necesar
În cadrul exploatării sistemului de gestiune a siguranţei (SMS), furnizorul de servicii
de trafic aerian:

RO

—

se asigură că personalul are pregătirea şi competenţa corespunzătoare pentru
realizarea sarcinilor care îi sunt încredinţate, pe lângă faptul că deţine licenţele
necesare, în cazul în care acest lucru este necesar, şi că îndeplineşte cerinţele
de aptitudine medicală aplicabile (competenţă),

—

asigură identificarea unei funcţii de gestiune a siguranţei cu răspundere
organizaţională pentru dezvoltarea şi menţinerea sistemului de gestiune a
siguranţei; asigură că această funcţie este independentă de conducerea ierarhică
şi răspunde direct în faţa nivelului organizaţional cel mai înalt. Cu toate
acestea, în cazul organizaţiilor mici în cadrul cărora cumulul de responsabilităţi
poate împiedica o independenţă suficientă în această privinţă, măsurile luate
pentru asigurarea siguranţei sunt completate de mijloace independente
adiţionale; şi asigură că personalul de conducere de la cel mai înalt nivel al
organizaţiei furnizoare de servicii este implicat în mod activ în procesul de
gestiune a siguranţei (responsabilitate în domeniul gestiunii siguranţei),

—

asigură că, în măsura în care este posibil, nivelurile de siguranţă cantitative
sunt derivate şi menţinute pentru toate sistemele funcţionale (niveluri de
siguranţă cantitative),

—

asigură susţinerea sistematică a sistemului de gestiune a siguranţei printr-o
documentaţie care furnizează o legătură evidentă cu politica organizaţiei în
domeniul siguranţei (documentaţie SMS),

—

asigură justificarea adecvată a nivelului de siguranţă a serviciilor şi
aprovizionării furnizate de întreprinderi externe, ţinând seama de importanţa
care revine acestor prestaţii pentru siguranţa serviciilor furnizorului (servicii
externe şi aprovizionare externă),

—

asigură evaluarea şi diminuarea riscurilor la un nivel corespunzător, pentru ca
toate aspectele furnizării de ATM (evaluarea şi diminuarea riscurilor) să fie
luate în considerare în mod adecvat. În ceea ce priveşte modificările aduse
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sistemului funcţional pentru ATM, se aplică dispoziţiile de la punctul 3.2 din
prezenta anexă,
—

asigură examinarea imediată a tuturor evenimentelor privind ATM cu caracter
tehnic sau operaţional considerate ca având implicaţii semnificative în
domeniul siguranţei şi întreprinderea tuturor măsurilor de remediere necesare
(evenimente în domeniul siguranţei). Acesta demonstrează, de asemenea, că a
respectat cerinţele de notificare şi evaluare a evenimentelor în domeniul
siguranţei în conformitate cu dreptul intern şi comunitar aplicabil.

3.1.3. Cerinţe pentru asigurarea cu privire la siguranţă
În cadrul exploatării sistemului de gestiune a siguranţei, furnizorul de servicii de trafic
aerian garantează că:
—

verificările în domeniul siguranţei sunt efectuate cu regularitate, pentru a se
recomanda îmbunătăţiri, în cazul în care este necesar, pentru a-i asigura pe
manageri de atingerea nivelului de siguranţă a activităţilor din domeniul lor de
competenţă şi pentru a confirma conformitatea cu elementele relevante ale
sistemului de gestiune a siguranţei (verificarea siguranţei),

—

se instituie metode pentru a detecta orice modificări ale sistemelor funcţionale
sau ale operaţiunilor, care pot sugera că un element se apropie de punctul la
care standardele acceptabile de siguranţă nu mai pot fi respectate şi se iau
măsuri de remediere (monitorizarea siguranţei),

—

se păstrează o evidenţă privind întreaga funcţionare a sistemului de gestiune a
siguranţei, ca bază pentru asigurarea cu privire la siguranţă a tuturor
persoanelor asociate cu serviciile prestate, responsabili sau beneficiari ai
acestora, precum şi a autorităţii naţionale de supraveghere (evidenţă privind
siguranţa).

3.1.4. Cerinţe pentru promovarea siguranţei
În cadrul exploatării sistemului de gestiune a siguranţei, furnizorul de servicii de trafic
aerian garantează că:

3.2.
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—

întregul personal este conştient de pericolele potenţiale în ceea ce priveşte
siguranţa legate de îndeplinirea îndatoririlor lor (conştientizarea pericolelor
legate de siguranţă),

—

rezultatele anchetelor privind evenimente legate de siguranţă şi ale altor
activităţi în domeniul siguranţei sunt difuzate în cadrul organizaţiei la nivelul
de conducere şi operaţional (difuzarea rezultatelor),

—

întregul personal este încurajat în mod activ să propună soluţii în cazul
pericolelor identificate şi se efectuează schimbările necesare pentru
îmbunătăţirea siguranţei acolo unde este nevoie (îmbunătăţirea siguranţei).

Cerinţe în domeniul siguranţei pentru evaluarea şi diminuarea riscurilor în ceea
ce priveşte modificările
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3.2.1. Secţiunea 1
În cadrul exploatării sistemului de gestiune a siguranţei, furnizorul de servicii de trafic
aerian se asigură că identificarea pericolelor precum şi evaluarea şi diminuarea
riscurilor se efectuează în mod sistematic pentru orice modificări aduse acelor părţi
din sistemul funcţional pentru ATM şi din activităţile de sprijin aflate sub controlul
său managerial, într-o manieră care acoperă:
(a)

întregul ciclu de viaţă al părţii componente examinate a sistemului funcţional
pentru ATM de la planificarea iniţială şi definire la exploatarea consecutivă
punerii sale în funcţiune, întreţinere şi dezafectare;

(b)

componentele aeropurtate, cele de la sol şi, dacă este cazul, spaţiale ale
sistemului funcţional pentru ATM, prin cooperare cu părţile responsabile şi

(c)

echipamentele, procedurile şi resursele umane ale sistemului funcţional al
ATM, interacţiunile dintre aceste elemente şi interacţiunile dintre partea
componentă examinată şi restul sistemului funcţional al ATM.

3.2.2. Secţiunea 2
Procesele de identificare a pericolelor, evaluare şi diminuare a riscurilor includ:
(a)

determinarea sferei de aplicare, a limitelor şi a interfeţelor părţii componente
examinate, precum şi identificarea funcţiilor pe care această parte componentă
trebuie să le îndeplinească şi a mediului operaţional în care este destinată să
funcţioneze;

(b)

determinarea obiectivelor de siguranţă care urmează să fie asociate părţii
componente, proces care include:

(c)

RO

—

identificarea pericolelor şi condiţiilor de defectare plauzibile asociate
cu ATM, precum şi a efectelor lor combinate,

—

evaluarea efectelor pe care le pot avea asupra siguranţei aeronavei,
precum şi o evaluare a gravităţii acestor efecte, utilizând schema de
clasificare a gravităţii prevăzută la secţiunea 4,

—

determinarea toleranţei factorilor precizaţi, exprimată ca probabilitate
maximă de producere a unui pericol, pornind de la gravitatea şi
probabilitatea maximă a producerii efectelor pericolului, într-o
modalitate conformă cu secţiunea 4;

elaborarea în consecinţă, după caz, a unei strategii de diminuare a riscurilor
care:
—

specifică măsurile necesare pentru protejarea împotriva pericolelor
generatoare de riscuri,

—

include, după caz, elaborarea de cerinţe de siguranţă susceptibile de a
avea consecinţe asupra părţii componente examinate, asupra altor părţi
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ale sistemului funcţional pentru ATM sau asupra mediului operaţional
şi
—
(d)

prezintă o asigurare a fezabilităţii şi eficacităţii sale;

verificarea îndeplinirii tuturor obiectivelor şi cerinţelor de siguranţă
identificate:
—

înainte de a se pune în aplicare modificarea,

—

în timpul oricărei faze de tranziţie spre serviciul de exploatare,

—

în timpul fazei de exploatare şi

—

în timpul oricărei faze de tranziţie până la momentul dezafectării.

3.2.3. Secţiunea 3
Rezultatele, justificările şi elementele doveditoare asociate proceselor de evaluare şi
diminuare a riscurilor, inclusiv identificarea pericolelor, se compilează şi se probează
cu documente, într-un mod care asigură:
—

formularea unei argumentări complete, pentru a demonstra că partea
componentă examinată, precum şi întregul sistem funcţional al ATM, oferă şi
vor continua să ofere un nivel tolerabil de siguranţă prin îndeplinirea
obiectivelor şi cerinţelor de siguranţă stabilite. Această argumentare include,
după caz, specificaţii în legătură cu tehnicile predictive, de monitorizare sau de
examinare utilizate,

—

posibilitatea ca toate cerinţele de siguranţă asociate cu efectuarea unei
modificări să poată fi urmărite în raport cu exploatarea/funcţiile prevăzute.

3.2.4. Secţiunea 4
Identificarea pericolelor şi evaluarea gravităţii acestora
Trebuie efectuată o identificare sistematică a pericolelor. Gravitatea efectelor
pericolelor într-un anumit mediu operaţional se stabileşte folosind schema de
clasificare prezentată în tabelul de mai jos, în timp ce clasificarea gradului de gravitate
trebuie să se bazeze pe un argument specific, demonstrând efectele cele mai probabile
ale pericolelor, luând în considerare cel mai grav scenariu posibil.
Categorie de gravitate
1
(cel mai grav)
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Efect asupra exploatării
Accident (1)

2

Incident grav(1)

3

Incident major asociat exploatării unei aeronave, în
care siguranţa aeronavei ar fi putut fi compromisă,
prin cvasi-coliziunea cu o altă aeronavă, cu solul sau
cu obstacole
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Incident semnificativ implicând circumstanţe care
indică posibilitatea de a se fi produs un accident, un
incident grav sau un incident major, dacă riscul nu ar
fi fost gestionat în limite de siguranţă sau dacă o altă
aeronavă s-ar fi aflat în apropiere

4

5
(cel mai puţin grav)

Niciun efect imediat asupra siguranţei

(1)

Astfel cum sunt definite în Directiva 94/56/CE a Consiliului din 21 noiembrie 1994 de stabilire a principiilor
fundamentale care reglementează anchetarea accidentelor şi incidentelor survenite în aviaţia civilă (JO L
319, 12.12.1994, p. 14).

Pentru a deduce efectul unui pericol asupra exploatării şi pentru a-i determina
gravitatea, abordarea/procedura sistematică trebuie să includă efectele pericolelor
asupra diverselor elemente ale sistemului funcţional al ATM, precum echipajul,
controlorii de trafic aerian, capacităţile funcţionale ale aeronavelor, capacităţile
funcţionale ale componentei la sol a sistemului funcţional al ATM şi capacitatea de a
furniza servicii de trafic aerian în condiţii de siguranţă.
Schema de clasificare a riscurilor
Obiectivele de siguranţă bazate pe risc trebuie stabilite în funcţie de probabilitatea
maximă de producere a pericolului, derivată din gravitatea efectului său şi din
probabilitatea maximă a acestui efect.
Ca un element complementar necesar pentru demonstrarea faptului că obiectivele
cantitative sunt îndeplinite, trebuie să se aplice consideraţii suplimentare de gestiune a
siguranţei, pentru a spori siguranţa sistemului ATM atunci când acest lucru este
rezonabil.
3.2.5. Secţiunea 5
Sistemul de asigurare a siguranţei software
În cadrul punerii în funcţiune a unui sistem de asigurare a siguranţei software,
furnizorul de servicii de trafic aerian pune în aplicare un sistem de asigurare în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 482/20089.
3.3.

Cerinţe de siguranţă pentru personalul tehnic şi ingineresc care îndeplineşte
sarcini operaţionale legate de siguranţă
Furnizorul de servicii de trafic aerian se asigură că personalul tehnic şi ingineresc,
inclusiv personalul organizaţiilor subcontractante, care utilizează şi întreţin
echipamente ATM aprobate pentru utilizarea operaţională, deţine şi menţine
cunoştinţe suficiente şi o înţelegere adecvată a serviciilor la furnizarea cărora
participă, a efectelor reale şi potenţiale ale muncii lor asupra siguranţei acestor
servicii, precum şi o cunoaştere suficientă a restricţiilor de lucru care trebuie
respectate.
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JO L 141, 31.5.2008, p. 5.
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În ceea ce priveşte personalul implicat în realizarea sarcinilor legate de siguranţă,
inclusiv personalul organizaţiilor subcontractante, furnizorul de servicii de trafic
aerian trebuie să dovedească prin documente că personalul are competenţa adecvată;
sistemul repartiţiei de personal pentru a asigura o capacitate suficientă şi continuitatea
serviciului; politica şi mecanismele de calificare a personalului, politica de formare a
personalului, planurile de formare şi evidenţa acestui proces, precum şi măsurile
pentru supravegherea personalului necalificat. Trebuie prevăzute proceduri pentru
cazurile în care se poate pune sub semnul îndoielii capacitatea fizică sau mentală a
personalului.
Furnizorul de servicii de trafic aerian ţine un registru de informaţii cu numărul,
statutul şi repartiţia personalului implicat în activităţi legate de siguranţă. Acest
registru:

4.

(a)

identifică responsabilii cu funcţii legate de siguranţă;

(b)

consemnează calificările relevante ale personalului tehnic şi operaţional, în
raport cu calităţile cerute şi exigenţele în materie de competenţă;

(c)

specifică locaţiile unde este repartizat personalul tehnic şi operaţional şi
sarcinile trasate acestuia, inclusiv modalitatea de repartiţie a acestuia.

METODE DE LUCRU ŞI PROCEDURI OPERAŢIONALE
Furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să fie în măsură să demonstreze că
metodele sale de lucru şi procedurile sale operaţionale sunt conforme cu standardele
prevăzute în anexele la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională menţionate mai
jos, în măsura în care acestea sunt relevante pentru furnizarea de servicii de trafic
aerian în spaţiul aerian în cauză:
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(a)

anexa 2 privind regulile aerului, ediţia a 10-a din iulie 2005, inclusiv toate
modificările până la nr. 40;

(b)

anexa 10 privind telecomunicaţiile aeronautice, volumul II privind procedurile
de comunicaţii, inclusiv procedurile pentru serviciile de navigaţie aeriană
(PANS), ediţia a 6-a din octombrie 2001, inclusiv toate modificările până la nr.
82;

(c)

anexa 11 privind serviciile de trafic aerian, ediţia a 13-a din iulie 2001, inclusiv
toate modificările până la nr. 45.
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ANEXA III
CERINŢE SPECIFICE PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII METEOROLOGICE
1.

COMPETENŢĂ ŞI APTITUDINI TEHNICE ŞI OPERAŢIONALE
Furnizorul de servicii meteorologice se asigură că informaţiile meteorologice necesare
pentru exercitarea funcţiilor respective sunt furnizate, într-o formă adecvată:
—
operatorilor şi membrilor echipajelor de zbor pentru planificarea şi gestionarea
zborului,
—
furnizorilor de servicii de trafic aerian şi serviciilor de informaţii legate de
zbor,
—

unităţilor de servicii de căutare şi salvare, precum şi

—

aerodromurilor.

Furnizorul de servicii meteorologice confirmă gradul de precizie posibilă a
informaţiilor difuzate pentru operaţiuni, inclusiv sursa acestor informaţii, asigurând în
acelaşi timp difuzarea informaţiilor la timpul oportun şi actualizarea lor în funcţie de
necesităţi.
2.

METODE DE LUCRU ŞI PROCEDURI OPERAŢIONALE
Furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să fie în măsură să demonstreze că
metodele sale de lucru şi procedurile operaţionale sunt conforme cu standardele
prevăzute în următoarele anexe la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, în
măsura în care acestea sunt relevante pentru furnizarea de servicii de trafic aerian în
spaţiul aerian în cauză:

RO

(a)

anexa 3 privind serviciul meteorologic pentru navigaţia aeriană internaţională,
ediţia a 16-a din iulie 2007, inclusiv toate modificările până la nr. 74;

(b)

anexa 11 privind serviciile de trafic aerian, ediţia a 13-a din iulie 2001, inclusiv
toate modificările până la nr. 45;

(c)

anexa 14 privind aerodromurile, în versiunile următoare:
(i)

volumul I privind proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor,
ediţia a 4-a din iulie 2004, inclusiv toate modificările până la nr. 9;

(ii)

volumul II privind eliporturile, ediţia a 2-a din iulie 1995, inclusiv toate
modificările până la nr. 3.
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ANEXA IV
CERINŢE SPECIFICE PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII DE INFORMARE
AERONAUTICĂ
1.

COMPETENŢĂ ŞI APTITUDINI TEHNICE ŞI OPERAŢIONALE
Furnizorul de servicii de informare aeronautică se asigură că informaţiile şi datele
operaţionale sunt disponibile pentru operaţiuni, într-o formă adecvată, pentru:
—

personalul navigant, inclusiv echipajele de zbor, precum şi pentru planificarea
zborurilor, sistemele de gestionare a zborului şi simulatoarele de zbor, precum
şi pentru

—

furnizorii de servicii de trafic aerian care sunt responsabili de serviciile de
informaţii de zbor, de serviciile de informaţii de zbor pe aerodromuri şi
furnizarea de informaţii necesare pregătirii zborurilor.

Furnizorul de servicii de informare aeronautică garantează integritatea datelor şi
confirmă gradul de precizie a informaţiilor difuzate în vederea efectuării operaţiunilor,
inclusiv sursa informaţiilor, înainte ca aceste informaţii să fie difuzate.
2.

METODE DE LUCRU ŞI PROCEDURI OPERAŢIONALE
Furnizorul de servicii de informare aeronautică trebuie să fie în măsură să
demonstreze că metodele sale de lucru şi procedurile operaţionale sunt conforme cu
standardele prevăzute în următoarele anexe la Convenţia privind aviaţia civilă
internaţională, în măsura în care acestea sunt relevante pentru furnizarea de servicii de
informare aeronautică în spaţiul aerian în cauză:
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(a)

anexa 3 privind serviciul meteorologic pentru navigaţia aeriană internaţională,
ediţia a 16-a din iulie 2007, inclusiv toate modificările până la nr. 74;

(b)

anexa 4 privind hărţile aeronautice, ediţia a 10-a din iulie 2001, inclusiv toate
modificările până la nr. 54;

(c)

anexa 15 privind serviciile de informare aeronautică, ediţia a 12-a din iulie
2004, inclusiv toate modificările până la nr. 34.
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ANEXA V
CERINŢE SPECIFICE PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII DE COMUNICAŢII,
DE NAVIGAŢIE SAU DE SUPRAVEGHERE
1.

COMPETENŢĂ ŞI APTITUDINI TEHNICE ŞI OPERAŢIONALE
Furnizorul de servicii de comunicaţii, de navigaţie sau de supraveghere asigură
disponibilitatea, continuitatea, precizia şi integritatea serviciilor sale.
Furnizorul de servicii de comunicaţii, de navigaţie sau de supraveghere confirmă
nivelul de calitate a serviciilor pe care le furnizează şi demonstrează că echipamentele
sale sunt supuse cu regularitate unor operaţii de întreţinere şi sunt calibrate, atunci
când este necesar.

2.

SIGURANŢA SERVICIILOR
Furnizorul de servicii de comunicaţii, de navigaţie sau de supraveghere trebuie să se
conformeze cerinţelor prevăzute în anexa II partea 3 referitoare la siguranţa serviciilor.

3.

METODE DE LUCRU ŞI PROCEDURI OPERAŢIONALE
Furnizorul de servicii de comunicaţii, de navigaţie sau de supraveghere trebuie să fie
în măsură să demonstreze că metodele sale de lucru şi procedurile operaţionale sunt
conforme cu standardele prevăzute în anexa 10 privind telecomunicaţiile aeronautice
la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, în următoarele versiuni, în măsura în
care acestea sunt relevante pentru furnizarea de servicii de comunicaţii, de navigaţie
sau de supraveghere în spaţiul aerian în cauză:
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(a)

volumul I privind asistenţa radio pentru navigaţie, ediţia a 6-a din iulie 2006,
inclusiv toate modificările până la nr. 82;

(b)

volumul II privind procedurile de comunicaţii, inclusiv procedurile pentru
serviciile de navigaţie aeriană (PANS), ediţia a 6-a din octombrie 2001,
inclusiv toate modificările până la nr. 82;

(c)

volumul III privind sistemele de comunicaţii, ediţia a 2-a din iulie 2007,
inclusiv toate modificările până la nr. 82;

(d)

volumul IV privind sistemele radar de supraveghere şi sistemele anticoliziune,
ediţia a 4-a din iulie 2007, inclusiv toate modificările până la nr. 82;

(e)

volumul V privind utilizarea spectrului de radiofrecvenţe aeronautice, ediţia a
2-a din iulie 2001, inclusiv toate modificările până la nr. 82;
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