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EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA 

XXX, Briuselis 
 

Projektas 

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. .../2009 

[…] 

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1702/2003, nustatantį orlaivio tinkamumo 
skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti 

aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų 
sertifikavimą įgyvendinančias taisykles 

(tekstas svarbus EEE) 
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Projektas 

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. .../... 

[...] 

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1702/2003, nustatantį orlaivio tinkamumo 
skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti 

aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų 
sertifikavimą įgyvendinančias taisykles 

(tekstas svarbus EEE) 

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA, 

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį, 

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės saugos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos 
saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) 
Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB1), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,  

kadangi: 

(1) Siekiant Europoje išlaikyti vienodą aviacijos saugos lygį, būtina padaryti orlaivių ir 
susijusių gaminių, dalių ir prietaisų bei projektavimo ir gamybinių organizacijų 
sertifikavimo reikalavimų ir procedūrų pakeitimus, visų pirma išsamiau išdėstyti 
riboto galiojimo tipo pažymėjimų ir riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimų 
išdavimo taisykles. 

(2) Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1702/2003 turėtų būti iš dalies atitinkamai pakeistas, 

(3) Šiame reglamente nustatytos priemonės pagrįstos Europos aviacijos saugos agentūros 
(toliau – Agentūra) pateikta nuomone2 pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 
17 straipsnio 2 dalies b punktą ir 19 straipsnio 1 dalį. 

(4) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 
65 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę, 

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 

1 straipsnis 

Reglamentas (EB) Nr. 1702/2003 iš dalies keičiamas taip: 

1. Papildomas nauju 2f straipsniu: 

„2f straipsnis 

 
1 OL L 79, 2008 03 19, p.1 
2 Nuomonė 03/2009 dėl „Riboto galiojimo tipo pažymėjimų ir riboto galiojimo tinkamumo skraidyti 

pažymėjimų“. 
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Orlaivio projekto patvirtinimas 

Agentūros išduotos arba Reglamentu (EB) 1702/2003 nustatytos (prieš įsigaliojant 
šiam iš dalies keičiančiam Reglamentui) konkrečios tinkamumo skraidyti 
specifikacijos laikomos susijusio orlaivio projekto patvirtinimu.“  

2. Priedas (21 dalis) iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą. 

2 straipsnis 

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje dienos.  

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 

Priimta Briuselyje, 

Komisijos vardu 
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PRIEDAS 

1. Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 priedas (21 dalis) iš dalies pakeičiamas taip: 

(1) turinys pakeičiamas taip: 

„Turinys 

21.1. Bendroji dalis 

A SKIRSNIS – TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

A POSKYRIS – BENDROSIOS NUOSTATOS 

21A.1A. Taikymo sritis  

21A.1B. Terminija 

21A.2. Kito asmens, kuris nėra paraišką pažymėjimui išduoti 
įteikęs asmuo arba pažymėjimo turėtojas, įsipareigojimas 

21A.3. Gedimai, veikimo sutrikimai ir defektai  

21A.3B. Tinkamumo skraidyti reikalavimai  

21A.4. Projektavimo ir gamybos derinimas  

B POSKYRIS – TIPO PAŽYMĖJIMAI IR RIBOTO GALIOJIMO TIPO 
PAŽYMĖJIMAI. 

21A.11 Taikymo sritis 

21A.12. Riboto galiojimo tipo pažymėjimas 

21A.13. Teisė pateikti paraišką  

21A.14. Tinkamumo įrodymas  

21A.15. Paraiškos pateikimas  

21A.16A. Tinkamumo skraidyti kodeksai  

21A.16B. Specialios sąlygos  

21A.17. Tipo sertifikavimo pagrindas  

21A.18. Taikomų aplinkos apsaugos reikalavimų ir sertifikavimo 
specifikacijų nustatymas  

21A.19. Pakeitimai, kuriuos padarius būtina išduoti naują tipo 
pažymėjimą arba riboto galiojimo tipo pažymėjimą 

21A.20. Tipo sertifikavimo pagrindo ir aplinkos apsaugos 
reikalavimų laikymasis  

21A.21. Tipo pažymėjimo arba riboto galiojimo tipo pažymėjimo 
išdavimas 

21A.31. Tipo projektas  

21A.33. Tyrimas ir bandymai  

21A.35. Skrydžio bandymai  

21A.41. Tipo pažymėjimas ir riboto galiojimo tipo pažymėjimas 

21A.44. Turėtojo įsipareigojimai 
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21A.47. Teisė perleisti  

21A.51. Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas  

21A.55. Duomenų tvarkymas  

21A.57. Vadovai 

21A.61. Tinkamumo skraidyti tęstinumo instrukcijos  

(C POSKYRIS – NETAIKOMAS) 

D POSKYRIS – TIPO PAŽYMĖJIMŲ IR RIBOTO GALIOJIMO TIPO 
PAŽYMĖJIMŲ PAKEITIMAI  

21A.90. Taikymo sritis 

21A.91. Tipo projekto pakeitimų klasifikavimas   

21A.92. Teisė pateikti paraišką  

21A.93. Paraiškos pateikimas  

21A.95. Neesminiai pakeitimai  

21A.97. Esminiai pakeitimai  

21A.101. Taikomų sertifikavimo specifikacijų ir aplinkos apsaugos 
reikalavimų nustatymas  

21A.103. Patvirtinimo išdavimas  

21A.105. Duomenų tvarkymas  

21A.107. Tinkamumo skraidyti tęstinumo instrukcijos  

21A.109. Įsipareigojimai ir Europos dalies patvirtinimo 
ženklinimas 

E POSKYRIS – PAPILDOMI TIPO PAŽYMĖJIMAI 

21A.111. Taikymo sritis 

21A.112A. Teisė pateikti paraišką  

21A. 112B. Tinkamumo įrodymas  

21A.113. Paraiška išduoti papildomą tipo pažymėjimą  

21A.113B. Papildomas riboto galiojimo tipo pažymėjimas  

21A.114. Atitikties įrodymas  

21A.115. Papildomo tipo pažymėjimo išdavimas 

21A.116. Teisė perleisti  

21A.117. Gaminio dalies, kuriai taikomas papildomas tipo 
pažymėjimas, pakeitimai  

21A.118A. Įsipareigojimai ir Europos dalies patvirtinimo 
ženklinimas 

21A.118B. Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas  

21A.119. Vadovai 

21A.120. Tinkamumo skraidyti tęstinumo instrukcijos  
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F POSKYRIS – GAMYBA NETURINT GAMYBINĖS 
ORGANIZACJOS PATVIRTINIMO 

21A.121. Taikymo sritis 

21A.122. Teisė pateikti paraišką  

21A.124. Paraiškos pateikimas  

21A.125A. Atskirojo leidimo išdavimas  

21A.125B. Pažeidimai  

21A. 125C. Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas  

21A.126. Gamybos tikrinimo sistema  

21A.127. Bandymai: orlaivio 

21A.128. Bandymai: variklių ir oro sraigtų 

21A.129. Gamintojo įsipareigojimai  

21A.130. Atitikties pareiškimas 

G POSKYRIS – GAMYBINĖS ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMAS 

21A.131. Taikymo sritis 

21A.133. Teisė pateikti paraišką  

21A.134. Paraiškos pateikimas  

21A.135. Gamybinės organizacijos patvirtinimo išdavimas  

21A.139. Kokybės sistema  

21A.143. Aprašymas  

21A.145. Patvirtinimo reikalavimai  

21A.147. Patvirtintos gamybinės organizacijos pakeitimai  

21A.148. Vietos pakeitimai  

21A.149. Teisė perleisti  

21A.151. Patvirtinimo sąlygos  

21A.153. Patvirtinimo sąlygų pakeitimai  

21A.157. Tyrimai 

21A.158. Pažeidimai  

21A.159. Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas  

21A.163. Privilegijos  

21A.165. Turėtojo įsipareigojimai  

H POSKYRIS – TINKAMUMO SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMAI IR 
RIBOTO GALIOJIMO TINKAMUMO SKRAIDYTI 
PAŽYMĖJIMAI 

21A.171. Taikymo sritis 

21A.172. Teisė pateikti paraišką  



 

LT 7   LT 

21A.173. Klasifikavimas 

21A.174. Paraiškos pateikimas  

21A.175. Kalba 

21A.177. Pakeitimas arba modifikacija 

21A.179. Teisė perleisti ir pakartotinis išdavimas valstybėse narėse 

21A.180. Tikrinimai 

21A.181. Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas 

21A.182. Orlaivio identifikavimas 

21A.183. Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas, 
pagrįstas konkrečiomis tinkamumo skraidyti specifikacijomis 
– Paraiška dėl projekto patvirtinimo 

21A.185. Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas, 
pagrįstas konkrečiomis tinkamumo skraidyti specifikacijomis 
– Konkrečių tinkamumo skraidyti specifikacijų ir aplinkos 
apsaugos reikalavimų nustatymas 

21A.187. Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas, 
pagrįstas konkrečiomis tinkamumo skraidyti specifikacijomis 
– Konkrečių tinkamumo skraidyti specifikacijų ir aplinkos 
apsaugos reikalavimų laikymasis 

21A.189. Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas, 
pagrįstas konkrečiomis tinkamumo skraidyti specifikacijomis 
– Orlaivio projekto patvirtinimas 

21A.191. Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas, 
pagrįstas konkrečiomis tinkamumo skraidyti specifikacijomis 
– Projekto patvirtinimo turėtojo įsipareigojimai 

21A.192. Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas, 
pagrįstas konkrečiomis tinkamumo skraidyti specifikacijomis 
– Projekto patvirtinimo ir riboto galiojimo tinkamumo 
skraidyti pažymėjimo išdavimas atšaukus arba atsisakius tipo 
pažymėjimo 

21A.193. Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas, 
pagrįstas konkrečiomis tinkamumo skraidyti specifikacijomis 
– Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimo 
išdavimas atšaukus tipo pažymėjimą 

21A.195. Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas, 
pagrįstas konkrečiomis tinkamumo skraidyti specifikacijomis 
– Orlaivio projekto patvirtinimo turinys ir galiojimas 

21A.196. Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas, 
pagrįstas konkrečiomis tinkamumo skraidyti specifikacijomis 
– Orlaivio projekto pakeitimų patvirtinimas 

21A.197. Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas, 
pagrįstas konkrečiomis tinkamumo skraidyti specifikacijomis 
– Remonto projekto patvirtinimas 
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I POSKYRIS – TRIUKŠMO PAŽYMĖJIMAI 

21A.201. Taikymo sritis 

21A.203. Teisė pateikti paraišką 

21A.204. Paraiškos pateikimas 

21A.207. Pakeitimas arba modifikacija 

21A.209. Teisė perleisti ir pakartotinis išdavimas valstybėse narėse 

21A.210. Tikrinimai 

21A.211. Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas 

J POSKYRIS – PROJEKTAVIMO ORGANIZACIJOS 
PATVIRTINIMAS 

21A.231. Taikymo sritis 

21A.233. Teisė pateikti paraišką 

21A.234. Paraiškos pateikimas 

21A.235. Projektavimo organizacijos patvirtinimo išdavimas 

21A.239. Projekto užtikrinimo sistema 

21A.243. Duomenys 

21A.245. Patvirtinimo reikalavimai 

21A.247. Projekto užtikrinimo sistemos pakeitimai 

21A.249. Teisė perleisti 

21A.251. Patvirtinimo sąlygos 

21A.253. Patvirtinimo sąlygų pakeitimai 

21A.257. Tyrimai 

21A.258. Pažeidimai 

21A.259. Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas 

21A.263. Privilegijos 

21A.265. Turėtojo įsipareigojimai 

K POSKYRIS – DALYS IR PRIETAISAI 

21A.301. Taikymo sritis 

21A.303. Taikomų reikalavimų laikymasis 

21A.305. Dalių ir prietaisų patvirtinimas 

21A.307. Dalių ir prietaisų atidavimas įmontuoti 

(L POSKYRIS – NETAIKOMAS) 

M POSKYRIS – REMONTAI 

21A.431. Taikymo sritis 

21A.432A. Teisė pateikti paraišką 
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21A.432B. Tinkamumo įrodymas 

21A.433. Remonto projektas 

21A.435. Remontų klasifikavimas 

21A.437. Remonto projekto patvirtinimo išdavimas 

21A.439. Remonto dalių gamyba 

21A.441. Remonto atlikimas 

21A.443. Apribojimai 

21A.445. Neatitaisyta žala 

21A.447. Duomenų tvarkymas 

21A.449. Tinkamumo skraidyti tęstinumo instrukcijos 

21A.451. Įsipareigojimai ir Europos dalies patvirtinimo 
ženklinimas 

(N POSKYRIS – NETAIKOMAS) 

O POSKYRIS – TAIKANT EUROPOS TECHNINIO STANDARTO 
SPECIFIKACIJĄ IŠDUODAMI LEIDIMAI 

21A.601. Taikymo sritis 

21A.602A. Teisė pateikti paraišką  

21A.602B. Tinkamumo įrodymas  

21A.603. Paraiškos pateikimas  

21A.604. Leidimo pagalbinei jėgainei išdavimas taikant Europos 
techninio standarto specifikaciją (ETSO) 

21A.605. Duomenų reikalavimai 

21A.606. Leidimo taikant Europos techninio standarto specifikaciją 
(ETSO) išdavimas 

21A.607. Privilegijos išduoti leidimą taikant Europos techninio 
standarto specifikaciją (ETSO) 

21A.608. Deklaracija apie projektą ir darbinius parametrus 

21A.609. Leidimų, išduotų taikant Europos techninio standarto 
specifikaciją, turėtojų įsipareigojimai 

21A.610. Nuokrypių patvirtinimas 

21A.611. Projekto pakeitimai 

21A.613. Duomenų tvarkymas  

21A.615. Agentūros atliekamas patikrinimas 

21A.619. Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas  

21A.621. Teisė perleisti  

P POSKYRIS – SKRYDŽIO LEIDIMAS 

21A.701. Taikymo sritis 
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21A.703. Teisė pateikti paraišką 

21A.705. Kompetentinga institucija 

21A.707. Paraiška išduoti skrydžio leidimą 

21A.708. Skrydžio sąlygos 

21A.709. Paraiška patvirtinti skrydžio sąlygas 

21A.710. Skrydžio sąlygų patvirtinimas 

21A.711. Skrydžio leidimo išdavimas 

21A.713. Pakeitimai 

21A.715. Kalba  

21A.719. Teisė perleisti 

21A.721. Tikrinimai 

21A.723. Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas 

21A.725. Skrydžio leidimo atnaujinimas 

21A.727. Skrydžio leidimo turėtojo įpareigojimai 

21A.729. Duomenų tvarkymas 

Q POSKYRIS – GAMINIŲ, DALIŲ IR PRIETAISŲ ŽENKLINIMAS 

21A.801. Gaminių ženklinimas 

21A.803. Ženklinimo duomenų tvarkymas 

21A.804. Dalių ir prietaisų ženklinimas 

21A.805. Kritinių dalių ženklinimas 

21A.807. Europos techninio standarto specifikaciją (ETSO) 
atitinkančių dirbinių ženklinimas 

B SKIRSNIS – KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ PROCEDŪROS 

A POSKYRIS – BENDROSIOS NUOSTATOS 

21B.5. Taikymo sritis 

21B.20. Kompetentingos institucijos įsipareigojimai 

21B.25. Kompetentingos institucijos organizacinei struktūrai 
taikomi reikalavimai 

21B.30. Dokumentais nustatytos procedūros 

21B.35. Organizacijos struktūros ir procedūrų pakeitimas 

21B.40. Ginčytinų klausimų sprendimas 

21B.45. Ataskaitos rengimas / bendradarbiavimas 

21B.55. Duomenų tvarkymas  

21B.60. Tinkamumo skraidyti reikalavimai 

B POSKYRIS – TIPO PAŽYMĖJIMAI IR RIBOTO GALIOJIMO TIPO 
PAŽYMĖJIMAI. 
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(C POSKYRIS – NETAIKOMAS) 

D POSKYRIS – TIPO PAŽYMĖJIMŲ IR RIBOTO GALIOJIMO TIPO 
PAŽYMĖJIMŲ PAKEITIMAI  

E POSKYRIS – PAPILDOMI TIPO PAŽYMĖJIMAI 

F POSKYRIS – GAMYBA NETURINT GAMYBINĖS 
ORGANIZACJOS PATVIRTINIMO 

21B.120. Tyrimas 

21B.125. Pažeidimai  

21B.130. Atskirojo leidimo išdavimas 

21B.135. Atskirojo leidimo išlaikymas 

21B.140. Atskirojo leidimo pakeitimas 

21B.145. Atskirojo leidimo galiojimo sustabdymas ir atšaukimas 

21B.150. Duomenų tvarkymas  

G POSKYRIS – GAMYBINĖS ORGANIZACIJOS PATVIRTINIMAS 

21B.220. Tyrimas 

21B.225. Pažeidimai  

21B.230. Pažymėjimo išdavimas 

21B.235.  Nenutrūkstama priežiūra 

21B.240. Gamybinės organizacijos patvirtinimo pakeitimas 

21B.245. Gamybinės organizacijos patvirtinimo galiojimo 
sustabdymas ir jo atšaukimas 

21B.260. Duomenų tvarkymas  

H POSKYRIS – TINKAMUMO SKRAIDYTI PAŽYMĖJIMAI IR 
RIBOTO GALIOJIMO TINKAMUMO SKRAIDYTO 
PAŽYMĖJIMAI 

21B.320. Tyrimas 

21B.325. Tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimas 

21B.326. Tinkamumo skraidyti pažymėjimas 

21B.327. Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas 

21B.328. Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas, 
pagrįstas konkrečiomis tinkamumo skraidyti specifikacijomis 
– Projekto patvirtinimo ir riboto galiojimo tinkamumo 
skraidyti pažymėjimo išdavimas atšaukus arba atsisakius tipo 
pažymėjimo 

21B.330. Tinkamumo skraidyti pažymėjimų galiojimo 
sustabdymas ir jų atšaukimas 

21B.345. Duomenų tvarkymas 

I POSKYRIS – TRIUKŠMO PAŽYMĖJIMAI 
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21B.420. Tyrimas 

21B.425. Triukšmo pažymėjimų išdavimas 

21B.430. Triukšmo pažymėjimų galiojimo sustabdymas ir jų 
atšaukimas 

21B.445. Duomenų tvarkymas 

J POSKYRIS – PROJEKTAVIMO ORGANIZACIJOS 
PATVIRTINIMAS 

K POSKYRIS – DALYS IR PRIETAISAI 

(L POSKYRIS – NETAIKOMAS) 

M POSKYRIS – REMONTAI 

(N POSKYRIS – NETAIKOMAS) 

O POSKYRIS – TAIKANT EUROPOS TECHNINIO STANDARTO 
SPECIFIKACIJĄ IŠDUODAMI LEIDIMAI 

P POSKYRIS – SKRYDŽIO LEIDIMAS 

21B.520. Tyrimas 

21B0.525. Skrydžio leidimo išdavimas 

21B0.525.Skrydžio leidimų atšaukimas 

21B.525. Duomenų tvarkymas 

Q POSKYRIS – GAMINIŲ, DALIŲ IR PRIETAISŲ ŽENKLINIMAS 

PRIEDĖLIAI – EASA FORMOS“; 

(2) 21A.1 dalies numeris pakeistas numeriu 21A.1A. 

(3) Įterpiama nauja 21A.1B dalis: 

„21A.1B Terminija 

21A.3 ir 21A.3B dalyse tipo pažymėjimai, riboto galiojimo tipo pažymėjimai, 
papildomi tipo pažymėjimai, papildomi riboto galiojimo tipo pažymėjimai, 
taikant Europos techninio standarto specifikaciją išduodami leidimai ir 
esminio remonto projekto patvirtinimai laikomi „esminio projekto 
patvirtinimais“.“  

(4) 21A.3 dalis pakeičiama taip: 

„21A.3A Gedimai, veikimo sutrikimai ir defektai 

a) Duomenų rinkimo, tikrinimo ir analizės sistema. Esminio projekto 
patvirtinimo turėtojas privalo turėti ataskaitų apie gedimų, veikimo 
sutrikimų, defektų ar kitų įvykių, kurie esminio projekto patvirtinime 
nurodyto gaminio, dalies ar prietaiso nepertraukiamam tinkamumui 
naudoti daro ar gali daryti žalingą poveikį, susijusios informacijos 
rinkimo, tikrinimo ir analizės sistemą. Informacija apie šią sistemą 
prieinama visiems žinomiems gaminio, dalies arba prietaiso 
naudotojams ir, pateikus prašymą, visiems asmenims, kuriems 
leidžiama susipažinti su ta informacija pagal kitus susijusius 
įgyvendinimo reglamentus. 
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b) Pranešimo pateikimas Agentūrai. 

1. Esminio projekto patvirtinimo arba orlaivio projekto patvirtinimo 
pagal 21A.191 dalį turėtojas Agentūrai praneša apie visus su 
gaminiu, dalimi arba prietaisu, kuriam taikomas esminio projekto 
patvirtinimas arba orlaivio projekto patvirtinimas pagal 21A.191 
dalį, susijusius jam žinomus gedimus, veikimo sutrikimus, defektus 
arba kitus įvykius, kurie sukūrė pavojingą būseną arba galėjo ją 
sukurti.  

2. Šie pranešimai agentūros nustatyta forma ir būdu perduodami 
nedelsiant, kai tą įmanoma padaryti, ir jokiu būdu ne vėliau nei 72 
valandos nuo galimo pavojingos būsenos nustatymo, jeigu perduoti 
pranešimo netrukdo išskirtinės aplinkybės.  

c)  Įvykių, apie kuriuos buvo pranešta, tyrimas.  

1. Jeigu įvykį, apie kurį buvo pranešta pagal šios dalies b punktą arba 
21A.129 dalies f punkto 2 papunktį ar 21A.165 dalies f punkto 2 
papunktį, sukėlė projektavimo ar gamybos trūkumai, esminio 
projekto patvirtinimo arba orlaivio projekto patvirtinimo pagal 
21A.191 dalį turėtojas arba, jeigu būtina, gamintojas nustato 
trūkumų priežastis ir praneša Agentūrai savo tyrimo rezultatus bei 
apie veiksmus, kurių imasi arba kurių siūlo imtis, kad būtų ištaisyti 
trūkumai.  

2. Jeigu Agentūra nustato, kad būtina imtis veiksmų trūkumui 
ištaisyti, esminio projekto patvirtinimo arba orlaivio projekto 
patvirtinimo pagal 21A.191 dalį turėtojas arba, jeigu būtina, 
gamintojas pateikia Agentūrai atitinkamus duomenis.“ 

(5) 21A.3B dalies c pastraipa pakeičiama taip: 

„c)  Jeigu Agentūra, siekdama pašalinti šios dalies b punkte nurodytą 
pavojingą būseną arba privalėdama atlikti patikrinimą, turi išleisti 
tinkamumo skraidyti reikalavimus, esminio projekto patvirtinimo 
turėtojas: 

1. siūlo tinkamus ištaisomuosius veiksmus arba privalomuosius 
tikrinimus ar ir tuos veiksmus bei patikrinimus ir pateikia išsamią 
informaciją apie tuos pasiūlymus agentūrai patvirtinti; 

2. Agentūrai patvirtinus šios dalies 1 papunktyje nurodytus 
pasiūlymus, užtikrina, kad atitinkami aprašomieji duomenys ir 
įgyvendinimo nurodymai būtų prieinami visiems žinomiems 
gaminio, dalies arba prietaiso naudotojams ar savininkams bei, 
jeigu pateikiamas prašymas, visiems tinkamumo skraidyti 
reikalavimus privalantiems vykdyti asmenims.“ 

(6) 21A.4 dalis pakeičiama taip: 

21A.4. Projektavimo ir gamybos derinimas 

Kiekvienas esminio projekto patvirtinimo, orlaivio projekto patvirtinimo 
pagal 21A.191 dalį arba esminio remonto projekto patvirtinimo turėtojas, 
jeigu būtina, bendradarbiauja su gamybine organizacija, siekdamas, kad būtų 
užtikrinamas:  
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a) nustatytus reikalavimus atitinkantis projektavimo ir gamybos 
derinimas, numatytas 21A.122 arba 21A.133 dalimi ar 21A.165 dalies 
c punkto 2 papunkčiu, jeigu būtina; ir 

b) deramas gaminio, dalies arba prietaiso nepertraukiamo tinkamumo 
naudoti išlaikymas 

(7) Įterpiama nauja 21A.12 dalis: 

„21A.12.  Riboto galiojimo tipo pažymėjimas 

Riboto galiojimo tipo pažymėjimas orlaiviams gaili būti taikomas, kai tipo 
pažymėjimo išduoti negalima, o orlaivis skirtas tikslui, kurį Agentūra 
pripažįsta kaip pateisinantį nukrypimą nuo Pagrindinio reglamento I priedo 
pagrindinių reikalavimų, arba orlaivyje sumontuotas variklis ar oro sraigtas 
neturi tipo pažymėjimo.“ 

(8) 21A.17 dalis pakeičiama taip: 

„21A.17. Tipo sertifikavimo pagrindas 

a) Nurodytinas tipo sertifikavimo pagrindas tipo pažymėjimui arba riboto 
galiojimo tipo pažymėjimui išduoti – tai: 

1. Agentūros nustatytas taikomas tinkamumo skraidyti kodeksas, 
galiojantis paraiškos išduoti tą pažymėjimą pateikimo dieną: 

i)  jeigu Agentūra nėra nurodžiusi kitaip; arba 

ii) jeigu pareiškėjas nenusprendė laikytis vėliau įsigaliojusių arba 
privalomų pagal šios dalies c ir d punktus pakeitimų; arba 

iii) riboto galiojimo tipo pažymėjimams, išskyrus taikomo 
tinkamumo skraidyti kodekso dalis, kurios Agentūrai atrodo 
netinkamos tikslui, kuriam orlaivis bus naudojamas, ir 
įskaitant galimas alternatyvias specifikacijas.  

2. Pagal 21A.16B dalies a punktą nustatytos visos specialios sąlygos. 

b) Paraiška dideliems orlaiviams ir dideliam sukasparniui išduoti tipo 
pažymėjimą galioja penkerius metus, o paraiška išduoti bet kokį kitą 
tipo pažymėjimą arba riboto galiojimo tipo pažymėjimą - tris metus, 
jeigu įteikdamas paraišką pareiškėjas neįrodo, kad jo gaminiui 
projektuoti, konstruoti ir bandyti reikia daugiau laiko ir jeigu agentūra 
neskiria daugiau laiko. 

c)  Jeigu tipo pažymėjimas arba riboto galiojimo tipo pažymėjimas nebuvo 
arba jeigu akivaizdu, kad jis nebus išduotas, per šios dalies b punkte 
nustatytą laiką pareiškėjas gali: 

1. įteikti naują paraišką tipo pažymėjimui arba riboto galiojimo tipo 
pažymėjimui išduoti ir laikytis visų šios dalies a punkto nuostatų, 
kurios taikomos pirminei paraiškai; arba 

2. įteikti prašymą pratęsti pirminės paraiškos galiojimą ir laikytis 
taikomų tinkamumo skraidyti kodeksų, kurie galiojo pareiškėjo 
pasirinktiną dieną, tačiau negalima pasirinkti dienos, kuri, palyginti 
su tipo pažymėjimo arba riboto galiojimo tipo pažymėjimo 
išdavimo diena, būtų ankstesnė ilgesne laiko atkarpa nei šios dalies 
b punkte nustatyta pirminei paraiškai. 



 

LT 15   LT 

d) Jeigu pareiškėjas nusprendžia laikytis tinkamumo skraidyti kodeksų, 
kurie įsigaliojo po paraiškos išduoti tipo pažymėjimą arba riboto 
galiojimo tipo pažymėjimą pateikimo, pareiškėjas taip pat privalo 
laikytis visų kitų pakeitimų, kuriuos Agentūra laiko tiesiogiai 
susijusiais. 

(9) 21A.18 dalis pakeičiama taip: 

„21A.18. Taikomų aplinkos apsaugos reikalavimų ir sertifikavimo 
specifikacijų nustatymas 

a) Triukšmo reikalavimai, taikomi orlaiviui išduodant tipo pažymėjimą 
arba riboto galiojimo tipo pažymėjimą, nustatomi pagal Čikagos 
konvencijos II dalies I tomo 16 priedo 1 skyriaus nuostatas ir: 

1. jei tai yra ikigarsiniai lėktuvai, II dalies I tomo 2, 3 ir 4 skyriuose, 
jeigu būtina; 

2. jei tai yra oro sraigto varomi lėktuvai, II dalies I tomo 3, 4, 5, 6 ir 
10 skyriuose, jeigu būtina; 

3. jei tai yra sraigtasparniai, II dalies I tomo 8 ir 11 skyriuose, jeigu 
būtina; ir 

4. jei tai yra viršgarsinai lėktuvai, II dalies I tomo 12 skyriuje, jeigu 
būtina. 

b) Variklio išmetalų kiekio reikalavimai, taikomi orlaiviui ir varikliui 
išduodant tipo pažymėjimą arba riboto galiojimo tipo pažymėjimą, 
nustatomi Čikagos konvencijos 16 priede: 

1. būdas užkirsti kelią tyčiniam degalų išleidimui - II tomo II dalies 2 
skyriuje; 

2. jei tai yra tolygiam judėjimui tik ikigarsiniais greičiais užtikrinti 
skirtų turboreaktyvinių arba turboventiliatorinių variklių išmetalai - 
II tomo III dalies 2 skyriuje; ir 

3. jei tai yra tolygiam judėjimui tik viršgarsiniais greičiais užtikrinti 
skirtų turboreaktyvinių arba turboventiliatorinių variklių išmetalai - 
II tomo III dalies 3 skyriuje. 

c)  Agentūra pagal Pagrindinio reglamento 14 straipsnį parengia 
sertifikavimo specifikacijas, kuriomis numato priimtinas priemones 
įrodyti, kad yra laikomasi šios dalies a ir b punktuose nustatytų 
triukšmo ir variklio išmetalų kiekio reikalavimų.“ 

(10) 21A.19 dalis pakeičiama taip: 

„21A.19. Pakeitimai, kuriuos padarius būtina išduoti naują tipo 
pažymėjimą arba riboto galiojimo tipo pažymėjimą 

Kiekvienas gaminį pakeisti siūlantis fizinis ar juridinis asmuo turi įteikti 
paraišką naujam tipo pažymėjimui arba riboto galiojimo tipo pažymėjimui 
gauti, jeigu Agentūra nustato, kad projekto, galios, traukos arba masės 
pokytis yra toks didelis, jog būtina atlikti išsamų tyrimą, ar laikomasi taikomo 
tipo sertifikavimo pagrindo reikalavimų.“ 

(11) 21A.21 dalis pakeičiama taip: 
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„21A.21. Tipo pažymėjimo arba riboto galiojimo tipo pažymėjimo 
išdavimas 

Pareiškėjui suteikiama teisė gauti gaminio tipo pažymėjimą arba riboto 
galiojimo orlaivio tipo pažymėjimą, kurį išduoda Agentūra, jeigu jis: 

a) įrodo savo tinkamumą pagal 21A.14 dalį; 

b) įteikia 21A.20 dalies b punkte nurodytą pareiškimą; ir 

c) įrodoma, kad: 

1. sertifikuotinas gaminys atitinka pagal 21A.17 ir 21A.18 dalis 
nustatytus taikomus sertifikavimo pagrindo ir aplinkos apsaugos 
reikalavimus; 

2. visas tinkamumo skraidyti nuostatas, kurių nebuvo laikomasi, 
atstoja lygiavertį saugos lygį užtikrinantys veiksniai; 

3. dėl jokios ypatybės arba charakteristikos gaminys nebus pavojingas 
jį naudojant pagal tą paskirtį, į kurią atsižvelgiant jį prašoma 
sertifikuoti; 

4. pareiškėjas, siekiantis gauti tipo pažymėjimą arba riboto galiojimo 
tipo pažymėjimą, aiškiai nurodė, kad yra pasirengęs laikytis 
21A.44. dalies. 

d) norint gauti orlaivio tipo pažymėjimą, variklis ar oro sraigtas arba ir 
variklis, ir oro sraigtas, jeigu sumontuoti orlaivyje, turi turėti pagal šį 
reglamentą išduotą arba parengtą tipo pažymėjimą; 

e) norint gauti riboto galiojimo tipo pažymėjimą, orlaivyje įmontuotas 
variklis ar oro sraigtas, arba ir variklis, ir oro sraigtas: 

1. turi turėti pagal šį reglamentą išduotą arba parengtą tipo 
pažymėjimą,  

2. turi būti įrodyta, kad tas variklis arba oro sraigtas atitinka 
sertifikavimo specifikacijas, užtikrinančias saugų orlaivio skrydį.“ 

(12) 21A.23 dalis panaikinta 

(13) 21A.35 dalies a punktas pakeičiamas taip: 

„a) Skrydžio bandymai, siekiant, kad būtų išduotas tipo pažymėjimas arba 
riboto galiojimo tipo pažymėjimas, atliekami Agentūros nustatytomis 
tų skrydžių bandymo atlikimo sąlygomis.“ 

(14) 21A.41 dalis pakeičiama taip: 

„21A.41. Tipo pažymėjimas ir riboto galiojimo tipo pažymėjimas 

Laikoma, kad tipo pažymėjimas ir riboto galiojimo tipo pažymėjimas apima 
tipo projektą, eksploatacinius apribojimus, tipo pažymėjimo duomenų lapą, 
skirtą tinkamumui skraidyti ir variklio išmetalų kiekiui, taikomo tipo 
sertifikavimo pagrindo ir aplinkos apsaugos reikalavimus, kurių laikymąsi 
nustato Agentūra, ir taikomose sertifikavimo specifikacijose bei aplinkos 
apsaugos reikalavimuose gaminiui numatytas visas kitas sąlygas arba 
apribojimus, o riboto galiojimo tipo pažymėjimo atveju, visus papildomus 
apribojimus, taikomus naudojant atitinkamam tikslui ir esant bet kokiam 
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Čikagos konvencijos 8 priedo nuostatų neatitikimui. Be to, ir orlaivio tipo 
pažymėjimas, ir riboto galiojimo tipo pažymėjimas taip pat apima triukšmui 
skirtą tipo pažymėjimo duomenų lapą. Variklio tipo pažymėjimo duomenų 
lapas apima įrašus apie variklio išmetalų kiekių reikalavimų laikymąsi.“ 

(15) 21A.44 dalis pakeičiama taip: 

„21A.44. Turėtojo įsipareigojimai 

Visi tipo pažymėjimo arba riboto galiojimo tipo pažymėjimo turėtojai: 

a) prisiima 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.55, 21A.57 ir 21A.61 dalyse 
nustatytus įsipareigojimus; ir šiuo tikslu turi tebeatitikti kvalifikacinius 
tinkamumo reikalavimus pagal 21A.14 dalį arba naudoja kitokią 
procedūrą, t. y. prašo Agentūros leisti taikyti procedūras, nustatančias 
veiksmus šiems įsipareigojimams prisiimti; ir  

b) nurodo ženklinimą pagal Q poskyrį; ir 

c)  praneša Agentūrai apie bet kokį pagal šį B poskyrį prisiimtų 
įsipareigojimų nesilaikymą.“ 

(16) 21A.47 dalis pakeičiama taip: 

„21A.47. Teisė perleisti 

Tipo pažymėjimą arba riboto galiojimo tipo pažymėjimą perleisti galima tik 
juridiniam ar fiziniam asmeniui, kuris gali prisiimti įsipareigojimus pagal 
21A.44 dalį ir šiuo tikslu įrodė savo tinkamumą pagal 21A.44 dalies a punkto 
kriterijus.“ 

(17) 21A.51 dalis pakeičiama taip: 

„21A.51. Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas 

a) Tipo pažymėjimo ir riboto galiojimo tipo pažymėjimo galiojimo 
trukmė neribojama. Tie pažymėjimai tebegalioja, jeigu jų neatsisakoma 
arba jie neatšaukiami pagal Agentūros nustatytas taikomas 
administracines procedūras. 

b) Atsisakius tipo pažymėjimo arba riboto galiojimo tipo pažymėjimo 
arba juos atšaukus, tipo pažymėjimas ir riboto galiojimo tipo 
pažymėjimas grąžinami Agentūrai.“ 

(18) E poskyrio pavadinimas pakeičiamas taip: 

„E POSKYRIS – PAPILDOMI TIPO PAŽYMĖJIMAI IR PAPILDOMI 
RIBOTO GALIOJIMO TIPO PAŽYMĖJIMAI“ 

(19) 21A.111 dalis pakeičiama taip: 

„21A.111. Taikymo sritis 

Šiuo poskyriu nustatoma tipo projekto esminių pakeitimų patvirtinimo 
procedūra, taikant papildomo tipo pažymėjimo procedūras, ir orlaivių esminių 
pakeitimų patvirtinimo procedūra, taikant papildomo riboto galiojimo tipo 
pažymėjimo procedūras, bei nustatomi pareiškėjų, siekiančių gauti tuos 
pažymėjimus, ir jų turėtojų teisės ir įsipareigojimai.“ 

(20) Įterpiama nauja 21A.113B dalis: 

„21A.113B. Papildomas riboto galiojimo tipo pažymėjimas 
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a) Pateikti paraišką, kad esminiam orlaivio tipo konstrukcijos pakeitimui 
būtų suteiktas papildomas riboto galiojimo tipo pažymėjimas, galima, 
jei: 

1. papildomo tipo pažymėjimo arba esminio pakeitimo patvirtinimo 
nederėtų išduoti; ir 

2. orlaivio pakeitimus Agentūra pripažįsta kaip pateisinančius 
nukrypimą nuo Pagrindinio reglamento I priedo pagrindinių 
reikalavimų.  

b) Paraiškoms dėl papildomų riboto galiojimo tipo pažymėjimų taikomos 
21A.112, 21A.112B, 21A.113, 21A.116, 21A.117, 21A.118A, 
21A.118B, 21A.119 ir 21A.120 dalys.  

c)  Taikomos 21A.101 dalyje nustatytos sertifikavimo specifikacijos, 
išskyrus taikomo tinkamumo skraidyti kodekso dalis, kurios Agentūrai 
atrodo netinkamos tikslui, kuriam orlaivis bus naudojamas, ir įskaitant 
galimas alternatyvias specifikacijas.  

d) Pareiškėjui suteikiama teisė, kad Agentūra jam išduotų papildomą 
riboto galiojimo tipo pažymėjimą, jeigu: 

1. Įrodoma, kad orlaivio pakeitimai atlikti laikantis sertifikavimo 
specifikacijų, nurodytų šios dalies c punkte, ir taikomų aplinkos 
apsaugos reikalavimų: 

i)  Agentūrai pateikiant pagrindžiančiuosius duomenis bei visus 
būtinus aprašomuosius duomenis, kad jais būtų papildytas tipo 
projektas; 

ii) pareiškiant, kad jis įrodė, jog laikosi taikomų sertifikavimo 
specifikacijų ir aplinkos apsaugos reikalavimų, ir įteikiant 
Agentūrai įrodymus, kuriais grindžiamas pirmiau minėtas 
pareiškimas; 

iii) jeigu pareiškėjas turi atitinkamą projektavimo organizacijos 
patvirtinimą, pagal J poskyrio nuostatas įteikiant šios dalies d 
punkto 1 papunkčio ii dalyje nurodytą pareiškimą; 

iv) laikantis  21A.33 dalies ir, kai taikoma, 21A.35 dalies 
nuostatų. 

2. pagal 21A.112B dalį įrodant savo tinkamumą; 

3. jeigu pareiškėjas pagal 21A.113 dalies b punkto nuostatas su tipo 
pažymėjimo turėtoju sudarė sutartį, 

i)  tipo pažymėjimo turėtojas pareiškė, kad dėl pagal 21A.93 dalį 
pateiktos informacijos jis nereiškia techninio pobūdžio 
prieštaravimo; ir 

ii) tipo pažymėjimo turėtojas sutiko bendradarbiauti su 
papildomo tipo pažymėjimo turėtoju, siekdamas, kad būtų 
užtikrinamas atleidimas nuo iš dalies pakeistam gaminiui 
taikomų visų nepertraukiamo tinkamumo skraidyti 
įsipareigojimų, jeigu laikomasi 21A.44 ir 21A.118A dalių. 
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4. Jei tai papildomas riboto galiojimo orlaivio tipo pažymėjimas, 
susijęs su variklio ar oro sraigto montavimu, varikliu ar oro sraigtu 
arba ir varikliu, ir oro sraigtu: 

i)  reikia turėti pagal šį reglamentą išduotą arba parengtą tipo 
pažymėjimą,  

ii) turi būti įrodyta, kad tas variklis arba oro sraigtas atitinka 
sertifikavimo specifikacijas, užtikrinančias saugų orlaivio 
skrydį. 

e) Papildomas riboto galiojimo tipo pažymėjimas nurodo visus 
papildomus apribojimus naudojimui numatomam tikslui.“ 

(21) 21A.118A dalis pakeičiama taip: 

„21A.118A. Įsipareigojimai ir Europos dalies patvirtinimo ženklinimas 

Visi papildomo tipo pažymėjimo ir papildomo riboto galiojimo tipo 
pažymėjimo turėtojai: 

a) prisiima įsipareigojimus: 

1. nustatytus 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.105, 21A.119 ir 21A.120 
dalyse; 

2. įsipareigoja bendradarbiauti su tipo pažymėjimo turėtoju pagal 
21A.115 dalies c punkto 2 papunktį; 

ir šiuo tikslu tebeatitinka 21A.112B dalies kriterijus; 

b) atlieka ženklinimą, įskaitant raides EPA, pagal 21A.804 dalies a 
punktą; 

c)  praneša Agentūrai apie bet kokį pagal šį E poskyrį prisiimtų 
įsipareigojimų nesilaikymą.“ 

(22) 21A.118B dalis pakeičiama taip: 

„21A.118B. Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas 

a) Išduoto papildomo tipo pažymėjimo ir papildomo riboto galiojimo tipo 
pažymėjimo galiojimo trukmė neribojama. Jis tebegalioja, jeigu jo 
neatsisakoma arba jis neatšaukiamas pagal Agentūros nustatytas 
taikomas administracines procedūras. 

b) Atsisakius papildomo tipo pažymėjimo arba papildomo riboto 
galiojimo tipo pažymėjimo arba jį atšaukus, papildomas tipo 
pažymėjimas arba papildomas riboto galiojimo tipo pažymėjimas 
grąžinamas Agentūrai.“ 

(23) 21A.173 dalis pakeičiama taip: 

„21A.173. Klasifikavimas 

a) Tinkamumo skraidyti pažymėjimai išduodami pagal šią dalį išduoto 
tipo pažymėjimo reikalavimus atitinkančiam orlaiviui. 

b) riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimai išduodami orlaiviui, 
kuris: 
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1. atitinka pagal šią dalį išduoto riboto galiojimo tipo pažymėjimo 
reikalavimus; arba 

2. atitinka tipo pažymėjimo, kurį papildo pagal šią dalį išduoto riboto 
galiojimo tipo pažymėjimas, reikalavimus; arba 

3. dėl kurio Agentūrai buvo įrodyta, kad jis atitinka tam tikras 
lygiavertę saugą užtikrinančias  sertifikavimo specifikacijas.“ 

(24) 21A.174 dalis pakeičiama taip: 

„21A. 174. Paraiškos pateikimas 

a) paraiška pagal 21A.172 dalį išduoti tinkamumo skraidyti pažymėjimą 
arba riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimą parengiama 
registravimo valstybės narės kompetentingos institucijos nustatyta 
forma ir pateikiama tos institucijos numatytu būdu. 

b) prie visų paraiškų išduoti tinkamumo skraidyti pažymėjimą arba riboto 
galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimą pridedama: 

1. nurodoma tinkamumo skraidyti pažymėjimo, kurį prašoma išduoti, 
klasė; 

2. jei tai yra naujas orlaivis: 

i)  atitikties pareiškimas: 

- išduotas pagal 21A.163 dalies b punktą, arba 

- išduotas pagal 21A.130 dalį ir patvirtintas 
kompetentingos institucijos, 

- arba, jei tai yra importuotas orlaivis, eksportuojančios 
institucijos pasirašytas pareiškimas, kad orlaivis atitinka 
Agentūros patvirtintą projektą; 

ii) pranešimas apie masę ir centruotę bei krovinių išdėstymo 
schema; 

iii) skrydžio vykdymo vadovas, jeigu jį privaloma pridėti pagal 
tam tikrą orlaivio tinkamumo skraidyti kodeksą; 

3. jei tai yra naudotas orlaivis: 

i)  kilęs iš valstybės narės – pagal M dalį išduotas periodiškai 
atliekamos orlaivio tinkamumo skraidyti patikros 
pažymėjimas; 

ii) jei tai ne iš valstybės narės kilęs orlaivis: 

- valstybės, kurioje orlaivis yra arba buvo įregistruotas, 
kompetentingos institucijos pareiškimas, kuriame 
nurodoma orlaivio tinkamumo skraidyti būsena 
atsižvelgiant į orlaivio registro duomenis perduodant 
orlaivį;  

- pranešimas apie masę ir centruotę bei krovinių išdėstymo 
schema; 

- skrydžio vykdymo vadovas, jeigu šią medžiagą privaloma 
pridėti pagal tam tikrą orlaivio tinkamumo skraidyti 
kodeksą; 
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- ankstesnių metų įrašai, kad būtų galima nustatyti orlaivio 
gamybos, modifikavimo ir techninės priežiūros standartą, 
įskaitant visus pagal valstybės, kurioje orlaivis yra ar 
buvo registruotas, taisykles orlaiviui taikomus 
apribojimus. 

- rekomendacija, pagal M dalį atlikus tinkamumo skraidyti 
patikrą, išduoti periodiškai atliekamos orlaivio 
tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą; 

c)  Prie kiekvienos paraiškos išduoti riboto galiojimo tinkamumo skraidyti 
pažymėjimą orlaiviui, kuriam anksčiau išduotas tinkamumo skraidyti 
pažymėjimas nebegalioja dėl papildomo riboto galiojimo tinkamumo 
skraidyti pažymėjimo įgyvendinimo, pridedama rekomendacija, pagal 
M dalį atlikus tinkamumo skraidyti patikrą, išduoti periodiškai 
atliekamos orlaivio tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą. 

d) Jeigu nesusitarta kitaip – šios dalies b punkto 2 papunkčio i pastraipoje 
ir b punkto 3 papunkčio ii pastraipoje nurodyti pareiškimai pateikiami 
iki orlaivio pristatymo įregistravimo valstybės narės kompetentingai 
institucijai likus ne daugiau nei 60 dienų.“ 

(25) 21A.177 dalis pakeičiama taip: 

„21A. 177. Pakeitimas arba modifikacija 

Tinkamumo skraidyti pažymėjimą arba riboto galiojimo tinkamumo skraidyti  
pažymėjimą gali pakeisti arba modifikuoti tik registravimo valstybės narės 
kompetentinga institucija.“ 

(26) 21A.179 dalis pakeičiama taip: 

„21A. 179. Teisė perleisti ir pakartotinis išdavimas valstybėse narėse 

a) Jeigu pasikeitė orlaivio savininkas: 

1. jeigu orlaivis neperrašomas į kitą registrą, o lieka tame pačiame 
registre – tinkamumo skraidyti pažymėjimas arba riboto galiojimo 
tinkamumo skraidyti pažymėjimas, perleidžiami kartu su orlaiviu; 

2. jeigu orlaivis yra įregistruojamas kitoje valstybėje narėje – 
tinkamumo  skraidyti pažymėjimas arba riboto galiojimo 
tinkamumo skraidyti pažymėjimas, išduodamas: 

i)  pateikus anksčiau išduotą tinkamumo skraidyti pažymėjimą 
arba riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimą ir 
galiojantį periodiškai atliekamos orlaivio tinkamumo patikros 
pagal M dalies reikalavimus pažymėjimą, ir 

ii) jeigu laikomasi 21A.175 dalies reikalavimų. 

b) Jeigu pasikeitė orlaivio savininkas ir jeigu orlaivis turi riboto galiojimo 
tinkamumo skraidyti pažymėjimą, pagrįstą projekto patvirtinimu, 
išduotu arba nustatytu pagal 21A.191, 21A.194A ar 21A.194B dalių 
reikalavimus, projekto patvirtinimas taip pat perleidžiamas naujam 
savininkui.“ 

(27) 21A.180 dalis pakeičiama taip: 

„21A. 180. Tikrinimai 
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Tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba riboto galiojimo tinkamumo skraidyti 
pažymėjimo turėtojas arba pareiškėjas užtikrina prieigą prie orlaivio, kuriam 
tą tinkamumo skraidyti pažymėjimą gavusi prašymą išduos arba išdavė 
registravimo valstybės narės kompetentinga institucija.“ 

(28) 21A.181 dalis pakeičiama taip: 

„21A.181. Galiojimo trukmė ir nepertraukiamas galiojimas 

a) Išduoto tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo trukmė 
neapribojama. Jis tebegalioja, jeigu: 

1. laikomasi patvirtintų projekto ir nepertraukiamo tinkamumo 
skraidyti reikalavimų; ir 

2. orlaivis neperregistruojamas į kitą registrą; ir 

3. tipo pažymėjimas, pagal kurį buvo išduotas tinkamumo skraidyti 
pažymėjimas, nebuvo prieš tai paskelbtas netekusiu galios pagal 
21A.51 dalį; 

4. pažymėjimo nebuvo atsisakyta, jo galiojimas nebuvo sustabdytas 
arba atšauktas; 

5. orlaivis nebuvo modifikuotas pagal papildomo riboto galiojimo tipo 
pažymėjimo reikalavimus. 

b) Išduoto riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo 
trukmė neapribojama. Jis tebegalioja, jeigu: 

1. laikomasi patvirtintų projekto ir nepertraukiamo tinkamumo 
skraidyti reikalavimų; ir 

2. orlaivis neperregistruojamas į kitą registrą; ir 

3. projekto patvirtinimas, pagal kurį buvo išduotas tinkamumo 
skraidyti pažymėjimas, nebuvo prieš tai paskelbtas netekusiu galios 
pagal 21A.51, 21A.118B ar, atitinkamais atvejais, pagal 21A.191 
dalies d punktą, ir 

4. pažymėjimo nebuvo atsisakyta, jo galiojimas nebuvo sustabdytas 
arba atšauktas; 

c)  Jeigu pažymėjimo atsisakoma arba jis atšaukiamas, toks pažymėjimas 
grąžinamas registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai.“ 

(29) 21A.182 dalis pakeičiama taip: 

„21A.182. Orlaivio identifikavimas 

Visi pareiškėjai, pateikę paraišką pagal šį poskyrį gauti tinkamumo skraidyti 
pažymėjimą arba riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimą, įrodo, 
kad jų orlaivis yra paženklintas pagal Q poskyrio reikalavimus.“ 

(30) Įterpiama nauja 21A.183 dalis: 

„21A.183. Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas, 
pagrįstas konkrečiomis tinkamumo skraidyti specifikacijomis 
– Paraiška išduoti projekto patvirtinimą 

a) Kai tipo pažymėjimas arba riboto galiojimo tipo pažymėjimas netinka, 
paraiškos išduoti riboto galiojimo tipo pažymėjimą, pagrįstą 
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konkrečiomis tinkamumo skraidyti specifikacijomis, pateikėjas pagal 
šią dalį turi teisę pateikti paraišką išduoti projekto patvirtinimą.  

b) Pareiškėjas įrodo savo tinkamumą įgydamas Agentūros pagal J poskyrį 
išduotą projektavimo organizacijos patvirtinimą. Pasinaudodamas 
galimybe pasinaudoti kitokia procedūra savo tinkamumui įrodyti, 
pareiškėjas gali prašyti Agentūros leisti taikyti procedūras, kurios 
nustato specialią projektavimo veiklos praktiką, išteklius ir veiksmų, 
kurių būtina imtis, kad būtų laikomasi 21A.187, 21A.189, 21A.191, 
21A.195, 21A.196 ir  21A.197 dalių, seką. 

c)  Paraiška išduoti projektavimo patvirtinimą orlaiviui, turinčiam teisę 
gauti riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimą, grindžiamą 
konkrečia tinkamumo skraidyti specifikacija, pateikiama Agentūros 
nustatyta forma ir būdu. 

d) Prie paraiškos pridedami to orlaivio trimatis brėžinys ir pirminiai 
pagrindiniai duomenys, įskaitant siūlomas eksploatacines 
charakteristikas ir apribojimus.“ 

(31) Įterpiama nauja 21A.185 dalis: 

„21A.185. Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas, 
pagrįstas konkrečiomis tinkamumo skraidyti specifikacijomis 
– Konkrečių tinkamumo skraidyti specifikacijų ir aplinkos 
apsaugos reikalavimų nustatymas 

a) Siekiant projekto patvirtinimo orlaiviui, turinčiam teisę gauti riboto 
galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimą, grindžiamą konkrečiomis 
tinkamumo skraidyti specifikacijomis, Agentūra praneša apie lygiavertį 
saugumą užtikrinančias konkrečias tinkamumo skraidyti specifikacijas. 

b) Taikomi 21A.18 dalyje nurodyti aplinkos apsaugos reikalavimai ir 
sertifikavimo specifikacijos.“ 

(32) Įterpiama nauja 21A.187 dalis: 

„21A.187. Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas, 
pagrįstas konkrečiomis tinkamumo skraidyti specifikacijomis 
– Konkrečių tinkamumo skraidyti specifikacijų ir aplinkos 
apsaugos reikalavimų laikymasis 

a) Paraiškos išduoti projekto patvirtinimą orlaiviui, turinčiam teisę gauti 
riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimą, grindžiamą 
konkrečia tinkamumo skraidyti specifikacija, teikėjas turi įrodyti, jog 
laikosi visų 21A.185 dalyje nustatytų konkrečių tinkamumo skraidyti 
specifikacijų ir aplinkos apsaugos reikalavimų ir pateikia Agentūrai šį 
laikymąsi įrodančias priemones. 

b) Pareiškėjas pareiškia, kad jis įrodė, jog laikosi visų pagal 21A.185 dalį 
nustatytų konkrečių tinkamumo skraidyti specifikacijų ir aplinkos 
apsaugos reikalavimų. 

c)  Šios dalies b punkte nurodytas pareiškimas pateikiamas pagal J 
poskyrio nuostatas arba alternatyvias projektavimo organizacijos 
patvirtinimui skirtas procedūras.“ 

(33) Įterpiama nauja 21A.189 dalis: 



 

LT 24   LT 

„21A.189. 21A.189. Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti 
pažymėjimas, pagrįstas konkrečiomis tinkamumo skraidyti 
specifikacijomis – Orlaivio projekto patvirtinimas 

Pareiškėjui suteikiama teisė, kad Agentūra jam išduotų orlaivio projekto 
patvirtinimą, jeigu: 

a) įteikia 21A.187 dalies b punkte nurodytą pareiškimą; ir 

b) įrodo, kad: 

1. patvirtinimo siekiantis orlaivis atitinka 21A.185 dalyje nustatytus 
konkrečių tinkamumo skraidyti specifikacijų ir aplinkos apsaugos 
reikalavimus; 

2. dėl jokios ypatybės arba charakteristikos orlaivis nebus pavojingas 
jį naudojant pagal tą paskirtį, į kurią atsižvelgiant jį prašoma 
patvirtinti; 

3. variklis ar oro sraigtas arba ir variklis, ir oro sraigtas, jei sumontuoti 
orlaivyje:  

i)  turi pagal šį reglamentą išduotą arba parengtą tipo 
pažymėjimą; arba 

ii) buvo įrodyta, kad jis atitinka tam tikras lygiavertį saugumą 
užtikrinančias konkrečias tinkamumo skraidyti specifikacijas.“ 

(34) Įterpiama nauja 21A.191 dalis: 

„21A.191. Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas, 
pagrįstas konkrečiomis tinkamumo skraidyti specifikacijomis 
– Projekto patvirtinimo turėtojo įsipareigojimai 

a) Orlaivio projekto patvirtinimo turėtojas Agentūrai praneša apie visus su 
orlaiviu, kuriam taikomas projekto patvirtinimas, susijusius jam 
žinomus gedimus, veikimo sutrikimus, defektus arba kitus įvykius, 
kurie sukūrė pavojingą būseną arba galėjo ją sukurti. Šie pranešimai 
Agentūros nustatyta forma ir būdu perduodami nedelsiant, kai tą 
įmanoma padaryti, ir jokiu būdu ne vėliau nei per 72 valandas nuo 
galimo pavojingos būsenos nustatymo, jeigu perduoti pranešimo 
netrukdo išskirtinės aplinkybės.  

b) Jeigu įvykį, apie kurį buvo pranešta pagal šios dalies a punktą, sukėlė 
projektavimo trūkumai, projekto patvirtinimo turėtojas nustato trūkumų 
priežastis ir praneša Agentūrai savo tyrimo rezultatus bei apie 
veiksmus, kurių imasi arba kurių siūlo imtis, kad būtų ištaisyti 
trūkumai. Jeigu agentūra nustato, kad būtina imtis veiksmų trūkumui 
ištaisyti, projekto patvirtinimo turėtojas pateikia Agentūrai atitinkamus 
duomenis, kad ši juos patvirtintų. 

c)  Orlaivio projekto patvirtinimo turėtojas:  

1. laiko visą atitinkamą informaciją apie projektą, brėžinius ir 
bandymų ataskaitas, siekiant, kad būtų pateikiama informacija, 
reikalinga, jog būtų užtikrinamas orlaivio nepertraukiamas 
tinkamumas skraidyti ir jam taikomų aplinkos apsaugos 
reikalavimų laikymasis; 
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2. atitinkamai parengia, išlaiko bei atnaujina visus reikiamus vadovus 
ir  pateikia kopijas Agentūrai, jeigu ji paprašo; 

3. atitinkamai parengia, išlaiko ir atnaujina nepertraukiamojo 
tinkamumo skraidyti instrukcijas.“ 

(35) Įterpiama nauja 21A.192 dalis: 

„21A.192. Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas, 
pagrįstas konkrečiomis tinkamumo skraidyti specifikacijomis 
– Projekto patvirtinimo ir riboto galiojimo tinkamumo 
skraidyti pažymėjimo išdavimas atšaukus arba atsisakius 
tipo pažymėjimo 

Nukrypstant nuo 21A.174, 21A.183, 21A.185, 21A.187 ir 21A.189 dalies 
nuostatų: 

a) Jei orlaivio (riboto galiojimo) tipo pažymėjimo atsisakoma arba jis yra 
atšaukiamas dėl su projekto saugumu nesusijusių priežasčių, asmuo, 
kurio vardu registruotas orlaivis, gali teikti paraišką dėl šio orlaivio 
projekto patvirtinimo.  

b) Prašymo dėl projekto patvirtinimo pateikėjas įrodo savo tinkamumą, 
įsigydamas Agentūros pagal J poskyrį išduotą projektavimo 
organizacijos patvirtinimą. Pasinaudodamas galimybe naudoti kitokią 
procedūrą savo tinkamumui įrodyti, pareiškėjas gali prašyti Agentūros 
leisti taikyti procedūras, kurios nustato konkrečius veiksmus, kurių 
būtina imtis, kad būtų laikomasi 21A.191, 21A.196 ir  21A.197 dalių 
reikalavimų; 

c)  Jeigu Agentūra įsitikina, kad pareiškėjas laikosi b punkto reikalavimų, 
ji orlaiviui išduoda projekto patvirtinimą, kuriam taikomas prieš 
atsisakymą ar atšaukimą buvęs (riboto galiojimo) tinkamumo skraidyti 
pažymėjimas ir tuo metu taikytos tinkamumo skraidyti direktyvos, 
nebent Agentūra nustato, kad toks projekto patvirtinimas neužtikrina 
lygiaverčio saugumo.  Pirminės tipo sertifikavimo nuostatos laikomos 
konkrečiomis tinkamumo skraidyti specifikacijomis, pagal kurias 
patvirtinamas projektas. 

d) Pagal 21A.172 dalies nuostatas, paraiška išduoti riboto galiojimo 
tinkamumo skraidyti pažymėjimą parengiama registravimo valstybės 
narės kompetentingos institucijos nustatyta forma ir pateikiama tos 
institucijos numatytu būdu.“ 

(36) Įterpiama nauja 21A.193 dalis: 

„21A.193. Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas, 
pagrįstas konkrečiomis tinkamumo skraidyti specifikacijomis 
– Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimo 
išdavimas atšaukus tipo pažymėjimą 

Nukrypstant nuo 21A.174, 21A.183, 21A.185, 21A.187, 21A.189 ir 21A.192 
dalių nuostatų: 

a) 21A.14 dalies b punkte apibrėžtam orlaiviui, kurio (riboto galiojimo) 
tipo pažymėjimas yra atšaukiamas dėl to, kad nėra tipo pažymėjimo 
turėtojo, orlaivio projekto patvirtinimas laikomas išduotu orlaivio 
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savininkui. Projekto patvirtinimas susideda iš (riboto galiojimo) tipo 
pažymėjimo, galiojusio prieš atšaukimą, ir tuo metu taikomų 
tinkamumo skraidyti reikalavimų, jei Agentūra nenustato, kad toks 
projekto patvirtinimas neužtikrina lygiaverčio saugumo. Pirminės tipo 
sertifikavimo nuostatos laikomos konkrečiomis tinkamumo skraidyti 
specifikacijomis, pagal kurias projektas laikomas patvirtintu.  

b) pagal 21A.172 dalies nuostatas, paraiška išduoti riboto galiojimo 
tinkamumo skraidyti pažymėjimą parengiama registravimo valstybės 
narės kompetentingos institucijos nustatyta forma ir pateikiama tos 
institucijos numatytu būdu.“ 

(37) Įterpiama nauja 21A.195 dalis: 

„21A.195. Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas, 
pagrįstas konkrečiomis tinkamumo skraidyti specifikacijomis 
– Orlaivio projekto patvirtinimo turinys ir galiojimas 

a) Laikoma, kad orlaivio projekto patvirtinimas apima: 

1. projekto duomenis; 

2. eksploatavimo apribojimus; 

3. tinkamumo skraidyti, triukšmo ir išmetalų patvirtinimo duomenų 
lapą. Jei variklis neturi tipo pažymėjimo, duomenų lapas taip pat 
apima įrašus apie variklio išmetalų kiekių reikalavimų laikymąsi. 
Duomenų lape išvardyti visi Čikagos konvencijos 8 priedo 
reikalavimų nesilaikymo atvejai; 

4. atitinkamais atvejais, konkrečias tinkamumo skraidyti specifikacijas 
ir aplinkos apsaugos reikalavimus, kurių laikymąsi nustato 
Agentūra; 

5. visas kitas orlaivio būkles ir paskirtus apribojimus ir, atitinkamais 
atvejais, variklį ir oro sraigtą, nurodytus konkrečiose tinkamumo 
skraidyti specifikacijose ir aplinkos apsaugos reikalavimuose; ir  

6. visus papildomus apribojimus naudojimui, susijusiam su riboto 
galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimu.  

b) Išduoto projekto patvirtinimo galiojimo trukmė neapribojama. Jis 
tebegalioja, jeigu jo neatsisakoma arba jis neatšaukiamas pagal 
Agentūros nustatytas taikomas administracines procedūras. 

c)  Patvirtinimo atsisakius arba jį atšaukus, orlaivio projekto patvirtinimo 
liudijimas grąžinamas Agentūrai.“ 

(38) Įterpiama nauja 21A.196 dalis: 

„21A.196. Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas, 
pagrįstas konkrečiomis tinkamumo skraidyti specifikacijomis 
– Orlaivio projekto pakeitimų patvirtinimas 

a) Orlaivio, kuriam išduotas konkrečia tinkamumo skraidyti specifikacija 
grindžiamas riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas, 
21A.91 dalyje nurodyti pakeitimai klasifikuojami į neesminius ir 
esminius. 



 

LT 27   LT 

b) Esminius pakeitimus patvirtina Agentūra pagal 21A.189 dalį. 

c)  Neesminius pakeitimus pagal 21A.189 dalį patvirtina Agentūra arba 
atitinkamai patvirtinta projektavimo organizacija.“ 

(39) Įterpiama nauja 21A.197 dalis: 

„21A.197. Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas, 
pagrįstas konkrečiomis tinkamumo skraidyti specifikacijomis 
– Remonto projekto patvirtinimas 

a) Orlaivio, kuriam išduotas konkrečia tinkamumo skraidyti specifikacija 
grindžiamas riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas, 
remontų projektai pagal 21A.435 dalies a punktą klasifikuojami į 
neesminius ir esminius. 

b) Esminius remontų projektus pagal 21A.189 dalį patvirtina Agentūra. 

c)  Neesminius remontų projektus pagal 21A.189 dalį patvirtina Agentūra 
arba atitinkamai patvirtinta projektavimo organizacija.“ 

(40) 21A.211 dalies a punkto 1 papunktis keičiamas taip: 

1. laikomasi taikomų patvirtintų projekto, aplinkos apsaugos ir 
nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti reikalavimų; ir“ 

(41) 21B.327 dalis pakeičiama taip: 

„21B.327 Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas 

a) Registravimo valstybės narės kompetentinga institucija išduoda riboto 
galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimą: 

1. naujam orlaiviui, pateikusiam 21A.174 dalies b punkto 2 
papunktyje reikalaujamus dokumentus, įrodančius, kad orlaivis 
atitinka Agentūros patvirtintą projektą pagal riboto galiojimo tipo 
pažymėjimą, tipo pažymėjimą, turintį papildomo riboto galiojimo 
tipo pažymėjimo priedą, ir pagal konkrečias tinkamumo skraidyti 
specifikacijas, o orlaivio būsena atitinka saugaus eksploatavimo 
reikalavimus; 

2. naudotam orlaiviui: 

i)  pateikus 21A.174 dalies b punkto 3 papunktyje reikalaujamus 
dokumentus, įrodančius, kad:  

A) orlaivis atitinka Agentūros patvirtintą projektą pagal 
riboto galiojimo tipo pažymėjimą, tipo pažymėjimą, 
turintį papildomo riboto galiojimo tipo pažymėjimo 
priedą, ir pagal konkrečias tinkamumo skraidyti 
specifikacijas; ir 

B) buvo laikomasi taikomų tinkamumo skraidyti 
reikalavimų; ir 

C)  orlaivis buvo patikrintas pagal tam tikras M dalies 
nuostatas; ir 

ii) registravimo valstybės narės kompetentinga institucija 
įsitikina, kad orlaivis atitinka patvirtintą projektą ir orlaivio 
būsena atitinka saugaus eksploatavimo reikalavimus. Šiai 
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atitikčiai nustatyti registravimo valstybės kompetentinga 
institucija gali atlikti patikrinimus. 

b) Naudotam orlaiviui, kurio tinkamumo skraidyti pažymėjimas neteko 
galios dėl papildomo riboto galiojimo tipo pažymėjimo parengimo, 
registravimo valstybės narės kompetentinga institucija išduoda riboto 
galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimą: 

1. pateikus 21A.174 dalies c punkte reikalaujamus dokumentus, 
įrodančius, kad:  

i)  orlaivis atitinka Agentūros patvirtintą projektą pagal tipo 
pažymėjimą, turintį papildomo riboto galiojimo tipo 
pažymėjimo priedą; ir 

ii) buvo laikomasi taikomų tinkamumo skraidyti reikalavimų; ir 

iii) orlaivis buvo patikrintas pagal tam tikras M dalies nuostatas; ir 

2. jei registravimo valstybės narės kompetentinga institucija įsitikina, 
kad orlaivis atitinka patvirtintą projektą ir orlaivio būsena atitinka 
saugaus eksploatavimo reikalavimus. Šiai atitikčiai nustatyti 
registravimo valstybės kompetentinga institucija gali atlikti 
patikrinimus. 

c)  Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjime pagal 21A.41, 
21A.113B dalies e punkto arba 21A.195 dalies a punkto 6 papunkčio 
reikalavimus nustatomi naudojimo apribojimai.“  

(42) Įterpiama nauja 21B.328 dalis: 

„21B.328. Riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimas, 
pagrįstas konkrečiomis tinkamumo skraidyti specifikacijomis 
– Projekto patvirtinimo ir riboto galiojimo tinkamumo 
skraidyti pažymėjimo išdavimas atšaukus arba atsisakius 
tipo pažymėjimo 

Pateikus anksčiau galiojusį tinkamumo skraidyti pažymėjimą, pagal 21A.192 
arba 21A.193 dalies reikalavimus ir taikydama išlygas 21B.327 dalies 
reikalavimams, registravimo valstybės narės kompetentinga institucija 
išduoda riboto galiojimo tinkamumo skraidyti pažymėjimą, jeigu ji nenustato, 
kad orlaivis neatitinka projekto patvirtinimo pagal 21A.192 dalies c punkte 
arba 21A.193 dalies a punkte nustatytus reikalavimus, arba jo būsena 
neatitinka saugaus eksploatavimo reikalavimų.“ 

 


