


-- Kiekvieną pagamintą orlaivį, prieš leidžiant jam skraidyti, sertifikuoja aviacijos saugos institu-
cijos. Produkto sertifikavimas yra nepriklausomas jo projekto įvertinimas ir patvirtinimas, kad jis 
atitinka dešimtmečius plėtotus saugos standartus. EASA sertifikuoja visus Europoje pagamintus 
ir suprojektuotus orlaivius. 

Pradėjus naudoti orlaivį EASA darbas nesibaigia – tuomet jis tik prasideda. Visu orlaivio 
naudojimo laikotarpiu išlaikomas pradinis saugos lygis. 

-- Stebimi visi aviacijos saugos aspektai. Oro operatoriai, orlaivius prižiūrinčios organizacijos ir 
kiti aviacijos subjektai privalo pranešti apie visus nustatytus saugos trūkumus. Šie pranešimai 
analizuojami siekiant išsiaiškinti, kas kelia rūpestį. Nuolatinė stebėsena leidžia anksti nusta-
tyti galimas problemas. Siekdama užtikrinti aukščiausių saugos standartų laikymąsi, EASA 
nedelsdama imasi reikiamų veiksmų. 
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Kadangi aviacija nuolat 
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-- Tobulinant aviacijos saugos ir aplinkos apsaugos standartus, taisykles būtina nuolat peržiūrėti 
ir tikslinti remiantis naujausiomis mokslinėmis žiniomis. Taisyklės rengiamos ir pritaikomos 
atsižvelgiant į kintančias aviacijos technologijas ir poreikius ir neatitolstant nuo svarbiausio 
tikslo – saugos užtikrinimo. EASA konsultuoja Europos Komisiją aviacijos saugos taisyklių klau-
simais. Jos užduotis – teisiškai apibrėžti, kaip geriausia siekti aukšto saugos lygio. Kad taisyklės 
būtų proporcingos savo paskirčiai, jos peržiūrimos konsultuojantis su pramonės atstovais ir 
piliečiais.

-- Nuolat tobulinamos taisyklės yra tvirtas saugios aviacijos sistemos pagrindas, o nuosekliam jų 
taikymui užtikrinti sukurtas specialus mechanizmas. EASA prižiūri, kaip nacionalinės valstybių 
narių aviacijos institucijos taiko aviacijos saugos taisykles. Tai daroma atliekant patikrinimus. 
Institucijų darbuotojams taip pat teikiami mokymai ir konsultacijos. 

Atliekami ir ne Europos šalių oro vežėjų patikrinimai, kad jie atitiktų tuos pačius aukštus 
saugos standartus, kurie taikomi Europos šalių vežėjams. Europos lygiu šiuos patikrinimus koordi-
nuoja EASA. Nustačius saugos taisyklių pažeidimų, reikiamų veiksmų imasi Europos Komisija. 

-- Oro transportas yra tarptautinis verslas, todėl aviacijos saugai užtikrinti reikia bendrų tarptau-
tiniu mastu veikiančių organizacijų pastangų. EASA teikia technines žinias ir skiria savo atstovus 
į tarptautines organizacijas, ekspertų ir darbo grupes. Siekdama skatinti saugą tarptautiniu ma-
stu, ji glaudžiai bendradarbiauja su Europos Sąjungai nepriklausančių šalių aviacijos saugos 
institucijomis.
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