


-- Aviācijas drošības iestādes sertificē katru ražoto gaisa kuģi pirms tā nodošanas ekspluatācijā. 
Ražojuma sertificēšanā ietilpst neatkarīgs projekta novērtējums un tā atbilstības apstiprinājums 
gadiem ilgi izstrādātajiem drošības standartiem. EASA ir atbildīga par visu Eiropā ražoto un 
projektēto gaisa kuģu sertificēšanu.

EASA veiktais darbs neaprobežojas ar ražojuma nodošanu ekspluatācijā; tieši otrādi – tas ir 
tikai sākums! Sākotnējs drošības līmenis tiek uzturēts visā ražojuma dzīves ciklā.

-- Visi ar drošību saistītie jautājumi tiek uzraudzīti. Gaisa kuģu operatoriem, gaisa kuģu 
tehniskās apkopes organizācijām, kā arī citām aviācijas iestādēm jāziņo par jebkādām 
atklātajām ar drošību saistītajām problēmām. Šie ziņojumi tiek analizēti, lai noteiktu 
jautājumus, kas jāatrisina. Šī nepārtrauktā uzraudzība ļauj konstatēt potenciālas problēmas 
to agrīnā stadijā. EASA veic operatīvus un atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu visaugstākā 
līmeņa drošības standartu ievērošanu.

Tāpēc ka gaisa kuģi tiek 
sertificēti pirms tos nodot 
ekspluatācijā

Tāpēc ka aviācijas drošība 
tiek nepārtraukti uzraudzīta



-- Aviācijas drošības un apkārtējās vides aizsardzības standartu pilnveidošanai ir nepieciešami no-
teikumi, kas tiek nepārtraukti pārskatīti un uzlaboti, ņemot vērā jaunākos zinātnes atklājumus. 
Noteikumi tiek sagatavoti un pieņemti saskaņā ar tehnoloģijas attīstību un aviācijas vajadzībām, 
liekot īpašu uzsvaru uz drošības aspektu. EASA sniedz ieteikumus Eiropas Komisijai par drošības 
noteikumiem un ir atbildīga par to, lai tiesību aktu valodā paskaidrotu, kā vislabāk nodrošināt 
augstu drošības līmeni. Noteikumi tiek pārskatīti, apspriežoties ar nozares pārstāvjiem un 
pilsoņiem, lai nodrošinātu noteikumu atbilstību paredzētajiem mērķiem.

-- Pastāvīga noteikumu pilnveidošana ir drošas aviācijas sistēmas pamatā, un pastāv mehānisms, 
lai panāktu šo noteikumu pastāvīgu ievērošanu. EASA uzrauga, lai katras dalībvalsts nacionālās 
aviācijas iestādes ievēro aviācijas drošības noteikumus. Šā uzdevuma izpildes panākšanai 
Aģentūra veic proaktīvas pārbaudes. Tajā pat laikā tā nodrošina iestādēm apmācību un sniedz 
konsultācijas.

Operatori, kas darbojas ārpus Eiropas, tiek pārbaudīti, lai nodrošinātu, ka tie ievēro tādus 
pašus augsta līmeņa drošības standartus, kas tiek prasīti no Eiropas operatoriem. EASA koordinē 
šīs pārbaudes Eiropas līmenī. Gadījumā, ja drošības noteikumi tiek pārkāpti Eiropas Komisija veic 
attiecīgus pasākumus.

-- Gaisa transports ir starptautiskā darbība, tādēļ aviācijas drošības nodrošināšanai ir 
nepieciešama daudzu organizāciju sadarbība starptautiskā līmenī. EASA apņemas nodrošināt 
tehnisko pieredzi un pārstāvību starptautiskām organizācijām, tehniskām grupām un darba 
grupām. Turklāt Aģentūra cieši sadarbojas ar aviācijas drošības iestādēm, kas atrodas ārpus 
Eiropas Savienības, nodrošinot turpmāku drošības sekmēšanu pasaules mērogā.

Tāpēc ka drošības noteikumi 
tiek pastāvīgi pārskatīti un 
pilnveidoti

Tāpēc ka tādas pašas aviācijas 
drošības prasības tiek 
piemērotas Eiropas mērogā

 Tāpēc ka drošība uzlabojas, 
pateicoties starptautiskajai 
sadarbībai
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Eiropas Savienības aģentūra.
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