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-- Každé vyrobené lietadlo musia osvedčiť úrady pre bezpečnosť letectva ešte pred tým, ako 
môže začať lietať. Osvedčenie výrobku je nezávislé posúdenie projektu a potvrdenie toho, že 
spĺňa normy v oblasti bezpečnosti, ktoré sú už v platnosti niekoľko desaťročí. Agentúra EASA 
zodpovedá za vydávanie osvedčení pre všetky lietadlá vyrobené a navrhnuté v Európe.

Činnosť agentúry EASA sa nekončí uvedením výrobku do prevádzky. Naopak, práve sa začína. 
Pôvodná úroveň bezpečnosti sa udržiava počas celej životnosti výrobku. 

-- Všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti letectva sa sledujú. Od prevádzkovateľov lietadiel, 
organizácií, ktoré zabezpečujú údržbu lietadiel, ako aj iných subjektov pôsobiacich v oblasti 
letectva sa vyžaduje, aby hlásili všetky bezpečnostné problémy, ktoré odhalia. Tieto správy 
sa analyzujú s cieľom identifikovať akékoľvek obavy. Prostredníctvom neustáleho sledovania 
možno včas odhaliť potenciálne problémy. Agentúra EASA okamžite prijíma príslušné opatre-
nia na zabezpečenie toho, aby boli zachované najvyššie normy v oblasti bezpečnosti. 

Pretože lietadlám sa predtým, 
ako môžu lietať, vydáva 
osvedčenie

Pretože bezpečnosť letectva 
sa neustále sleduje



-- Zlepšovanie noriem bezpečnosti letectva a ochrany životného prostredia si vyžaduje priebežné 
skúmanie a vylepšovanie predpisov na základe najnovších vedeckých poznatkov. Tieto predpisy 
sa navrhujú a upravujú tak, aby sa v nich zohľadnili meniace sa technológie a potreby v oblasti 
letectva, pričom najvyššou prioritou je otázka bezpečnosti. Agentúra EASA poskytuje Európskej 
komisii poradenstvo, pokiaľ ide o pravidlá v oblasti bezpečnosti, a z právneho hľadiska zodpove-
dá za popis najlepších spôsobov dosiahnutia vysokej úrovne bezpečnosti. Predpisy sa skúmajú 
na základe konzultácií s priemyslom a občanmi, aby sa zabezpečila ich primeranosť vo vzťahu 
k cieľom, ktoré chcú dosiahnuť.

-- Aj keď neustále zlepšovanie predpisov je základom bezpečného systému letectva, existu-
je mechanizmus na zabezpečenie toho, aby sa tieto predpisy jednotne uplatňovali. Agentúra 
EASA je zodpovedná za sledovanie uplatňovania predpisov v oblasti bezpečnosti letectva prost-
redníctvom leteckých úradov členských štátov. Agentúra to dosahuje na základe proaktívnych 
kontrol. Zároveň úradom poskytuje odbornú prípravu a poradenstvo. 

Predmetom kontrol sú aj neeurópski prevádzkovatelia, aby sa zabezpečilo, že spĺňajú ro-
vnaké vysoké bezpečnostné normy ako ich európski partneri. Agentúra EASA koordinuje tieto 
kontroly na európskej úrovni V prípade narušenia bezpečnosti prijme Európska komisia príslušné 
opatrenia.

-- Letecká doprava je medzinárodná činnosť, a preto je z hľadiska bezpečnosti letectva nevyhnut-
né, aby mnohé organizácie na medzinárodnej úrovni koordinovali svoje činnosti. Agentúra EASA 
poskytuje odborné technické znalosti a zastúpenie medzinárodným organizáciám, technickým 
porotám a pracovným skupinám. Agentúra takisto úzko spolupracuje s úradmi pre bezpečnosť 
letectva v krajinách mimo Európskej únie, aby tak ďalej presadzovala bezpečnosť na celosve-
tovej úrovni. 

Pretože predpisy v oblasti 
bezpečnosti sa priebežne 
skúmajú a vylepšujú

Pretože rovnaké predpisy v 
oblasti bezpečnosti sa 
uplatňujú v celej Európe

Pretože medzinárodná 
spolupráca je prínosom pre 
bezpečnosť
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Agentúra Európskej únie.
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