BEPILOČIAI ORLAIVIAI (BPO) – NAUJAS ETAPAS AVIACIJOS ISTORIJOJE
Nuotoliniu būdu valdomų orlaivių sistemų arba bepiločių orlaivių tema aktuali visame pasaulyje ir
kartu yra labai plati. Susidomėjimas šiais orlaiviais sparčiai didėja, daugėja jų pritaikymo sričių ir
kartu – klausimų dėl bepiločių orlaivių integravimo į bendrą oro eismą.
Leidus bepiločiams orlaiviams skraidyti bendroje oro erdvėje, turėtų būti laikomasi esminių skrydžių
saugos principų, kurie užtikrintų, kad bepiločiai orlaiviai nekels pavojaus kitiems oro eismo
dalyviams, bus eksploatuojami skrydžių valdymo koncepcijai aiškiai suprantamais metodais, jų
integravimas neturės įtakos esamiems oro erdvės naudotojams, nepablogins saugos lygio oro
erdvėje, netrikdys esamų skrydžių organizavimo procesų, nekels pavojaus esantiems žemėje ir tam
nereikės papildomų resursų.
2015 m. įvyko net du dideli renginiai, skirti spręsti šiuos klausimus;
 Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Monrealyje organizuotas specialus
simpoziumas;
 Latvijos, kaip pirmininkaujančios ES Tarybai šalies, surengta aukšto lygio konferencija
Rygoje.
Trumpai apie BPO:
BPO tipai:
• multirotoriniai orlaiviai – kopteriai – “dronai”;
• fiksuoto sparno orlaiviai;
• dirižabliai.
BPO skirstomi į:
 lengvuosius;
 sunkiuosius.
BPO naudojimo tikslai:
 komerciniai;
 nekomerciniai.
BPO LIETUVOJE
Bepiločių orlaivių sektorius Lietuvoje sparčiai plečiasi. Jau dabar Lietuvoje bepiločiai orlaiviai
naudojami įvairiose srityse: viešajam saugumui užtikrinti, žemės stebėjimo, elektros perdavimo linijų
stebėjimo, kelių priežiūros, gynybos, pastatų šiluminio pralaidumo, žemės ūkio ir miškininkystės.
Šios paslaugos reikalingos tiek privačiam, tiek viešajam sektoriui. Be to, Lietuvoje yra nemažai tokių
orlaivių gamintojų, mokslo įstaigos ir keletas įmonių vykdo su bepiločiais orlaiviais susijusius
mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros veiklą.
Kas nuveikta:







2014 m. sausio 23 d. patvirtintos bepiločių orlaivių naudojimo taisyklės (Civilinės aviacijos
administracijos direktoriaus įsakymas);
2014 m. lapkričio 22 d. susikūrė Lietuvos bepiločių orlaivių naudotojų asociacija, kuriai
ateityje Civilinės aviacijos administracija galėtų perduoti kai kurias priežiūros ir reguliavimo
srities funkcijas, ir kuri galėtų ne tik spręsti aktualius klausimus Lietuvoje, bet ir atstovauti
Lietuvą tarptautiniu mastu.
2015 m. sausio 8 d. sudaryta Ūkio ministerijos tarpžinybinė darbo grupė, skirta spręsti
bepiločių orlaivių klausimus ir rengti būtinus dokumentus.
2015 . gegužės 27-28 dienomis įvyko tarptautinė konferencija ir paroda „Bepiločiai orlaiviai
Lietuvoje: galimybės ir ateities perspektyvos“.
2015 m. liepos 13 d. patvirtinti reikalavimai organizacijoms, atliekančioms bepiločių orlaivių
ir jų valdytojų vertinimą (Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymas);

Aktualūs klausimai










Bepiločių orlaivių naudojimo teisinis reglamentavimas, taisyklių tobulinimas;
Organizacijų, kurios atliks techninį bepiločių orlaivių vertinimą, kai į CAA bus kreipiamasi dėl
išimties iš taisyklių, autorizavimo klausimai;
Minėtųjų organizacijų veiklos metodika ir dokumentai, pagal kuriuos organizacijos atliks
techninį bepiločių orlaivių vertinimą ir kurie bus derinami CAA;
Minėtųjų organizacijų veiklos, susijusios su techniniu bepiločių orlaivių vertinimu, tikrinimas;
BPO pilotų licencijavimo ir atsakomybės klausimai;
CAA žmonių resursai, skirti vykdyti priežiūrą BPO naudojimo srityje;
Lietuvoje vykdomi moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra bepiločių orlaivių srityje;
Su bepiločiais orlaiviais susijusios veiklos viešinimas;
Užsienio investicijų pritraukimas į bepiločių orlaivių sritį.

BPO EUROPOJE
Pagrindiniai spręstini teisiniai klausimai
•
•

•

•

BPO skrydžių reglamentavimas. Šiuo metu dar nėra nustatytų reikalavimų Europos mastu.
ES ir nacionalinės teisės suderinamumas. Europos Sąjungos mastu turėtų būti sukurti aiškūs
ir suprantami pagrindiniai reikalavimai tiek bepiločių orlaivių naudotojams, tiek orlaivius
prižiūrinčioms administracijoms. Taip būtų sumažinta administracinė našta ir nacionalinėms
priežiūros institucijoms, ir bepiločių orlaivių pramonei.
Taisyklių suvienodinimas ir laisvo paslaugų judėjimo užtikrinimas. Jei bepiločių orlaivių
reguliavimas bus sprendžiamas tik nacionaliniu lygiu, dėl reikalavimų skirtumų iškils
problemos tiek teikiant paslaugas, susijusias su bepiločiais orlaiviais, tiek parduodant juos
Europos Sąjungoje. Čia taip pat reikalingi aiškūs reikalavimai.
Teisė į privatumą ir duomenų apsauga. Diegiant bepilotes sistemas Europos civilinėje oro
erdvėje, tapo aktualūs ne tik skrydžių saugos, bet ir teisės į privatumą bei duomenų apsaugos
klausimai. Iki šiol bepilotės sistemos daugiausia buvo naudojamos valstybiniame sektoriuje,
tačiau šios technologijos jau imtos naudoti ir privačiais tikslais (vizualus stebėjimas, garsų
įrašymas, sekimas, asmenų biometrinių duomenų rinkimas ir pan.). Todėl iškilo privatumo
pažeidžiamumo pavojus. Dėl pačių bepiločių orlaivių ypatybių ir masinio paplitimo yra
sudėtinga kontroliuoti jų registravimą,

Europos Komisijos strategija bepiločių orlaivių atžvilgiu





EK prognozuoja, kad bepiločių orlaivių rinka iki 2023 metų išaugs dvigubai;
2014 balandžio 8 d. išleistas EK komunikatas „Nauja era aviacijoje – aviacijos rinkos
atvėrimas civiliniam bepiločių orlaivių (Remotely Piloted Aircraft (RPAS)) saugiam ir tvariam
panaudojimui“.
EK parengė strategiją remti progresyvų civilinių dronų rinkos vystymąsi Europoje
atsižvelgiant į potencialias saugumo, privatumo, atsakomybės ar visuomenės toleravimo
rizikas.
Strategija orientuojasi į bepiločius orlaivius, kurie yra visiškai autonominių orlaivių
(Unmanned Aircraft Systems (UAS)) subkategorija. Strategija neapima visų visiškai
autonomiškų orlaivių. Ji apima:
o saugią bepiločių integraciją į Europos aviacijos sistemą nuo 2016 m. sukuriant:
bendrą reguliacinę aplinką visų klasių dronų naudojimui siekiant sukurti vieningą
Europos rinką civilinių dronų naudojimui; būtinybę naudoti integruotas, suderintas
technologijas (SESAR JU);
o priemones siekiant užtikrinti piliečių teises (privatumas, draudimas, kt.);
o priemones remti rinkos vystymąsi ir Europos industrijas.

Rygos deklaracija



2015 m. kovo 3 d. Rygoje Europos bepiločių naudotojų bendruomenė priėmė deklaraciją dėl
bepiločių orlaivių (dronų) „Aviacijos ateities kūrimas“.
Principai, kurių pagrindu bus vystoma civilinių dronų veikla Europoje pradedant 2016 m:
1. Dronai turi būti vertinami kaip naujas orlaivio tipas, nustatant taisykles, pargrįstas
operacijų rizika;
2. Es taisyklės dėl dronų paslaugų teikimo turi būti parengtos nedelsiant;
3. Turi būti sukurtos technologijos ir standartai visiškai dronų integracijai į Europos oro
erdvę;
4. Visuomenės tolerancija yra esminis dronų rinkos augimo veiksnys;
5. Drono operatorius yra atsakingas už jo panaudojimą:
 institucijos turi būti pajėgios veikti ir užtikrinti operatoriaus atsakomybę;
 kur trūksta reguliavimo, jis turi būti sukurtas nacionaliniu lygiu. Siekiant efektyviai
įgyvendinti atsakomybę, privalo būti užtikrintas drono savininko ar operatoriaus
identifikavimas;
 dronų įvykiai neišvengiami, todėl valstybės narės turi patikslinti atsakomybės ir
draudimo režimus ir sukurti kompensavimo mechanizmus potencialioms aukoms;
 galėtų būti sukurtas kompensavimo fondas, siekiant kompensuoti nuostolius nuo
neapdraustų dronų nukentėjusiems asmenims (panašiai kaip kelių transporto
priemonių Draudikų biuras).

Europos komisijos studijos (2014 m.)
1. „Dėl Privatumo, duomenų apsaugos, etikos, rizikų naudojant bepiločių orlaivių sistemas“;
2. „Dėl atsakomybės prieš trečiuosius asmenis ir draudimo reikalavimų bepiločiams orlaiviams“:
• esminis reikalavimas civilinių bepiločių orlaivių vystymuisi – jie turi būti tokie pat
saugūs, kaip pilotuojami orlaiviai tiek ore, tiek ant žemės;
• studijoje nesiūloma harmonizuoti atsakomybės režimų ES mastu.
Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) bepiločių orlaivių teisinio reguliavimo
koncepcija (2015 m.)






nustatomos 3 dronų kategorijos;
bepiločių iki 150 kg reikalavimai - nacionaliniam reguliavimui;
atsakomybės draudimas – nuoroda į ES reglamentą;
privatumas ir duomenų apsauga – nacionaliniam reguliavimui;
tolesni veiksmai – per 2015 m. parengti teisinio reguliavimo struktūrą ir konkrečius
pasiūlymus dėl „atvirosios“ kategorijos.

Išvados dėl kompetencijos tarp ES ir valstybių narių paskirstymo




ES atsakomybė turėtų būti už:
o orlaivius, kurių masė didesnė nei 150 kg;
o draudimo reikalavimus orlaiviams nuo 20 kg;
o privatumo ir asmens duomenų apsaugos bendrieji reikalavimus.
Valstybės narių atsakomybė turėtų būti už:
o orlaivius, kurių masė iki 150 kg;
o draudimo reikalavimus orlaiviams;
o privatumo ir asmens duomenų apsaugos užtikrinimą.

Europos valstybių patirtis
Taisyklės priimtos:
Austrija
Čekija
Danija
Prancūzija
Vokietija
Airija
Italija
Švedija
Rumunija
JK
Olandija
Lietuva
Estija

2014
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2014
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2014
2009
2013
2014
2014

Jungtinė Karalystė




2010 m. patvirtinti nauji reikalavimai dėl leidimų komerciniams skrydžiams bepiločiais
lengvaisiais orlaiviais, kurie turi duomenų rinkimo įrangą;
Bepiločiai iki 20 kg, matymo zonoje;
Apžvalginiams (komerciniais tikslais) skrydžiams reikalingas leidimas skristi aukščiau kaip
150 m, virš daugiau kaip 1000 žmonių susibūrimo, iki 50 m. iki laivų, mašinų ar kitų objektų,
kylant ir leidžiantis ne arčiau kaip 30 m. nuo žmonių.

Vokietija




2011 m. papildytas Vokietijos aviacijos įstatymas, kuriame įtvirtinti bepiločiai orlaiviai kaip
savarankiška skraidyklių klasė;
Bepiločiams virš 25 kg, naudojamiems komerciniais tikslais, reikalingas leidimas;
Bepiločių naudojimas filmuojant ar fotografuojant virš privačios nuosavybės (sklypų, namų)
draudžiamas be savininko sutikimo, net jei nebus naudojamas viešai.

Austrija





2014 m. įsigaliojo Austrijos aviacijos įstatymo pakeitimai, numatantys išsamų bepiločių
skraidyklių reguliavimą: apibrėžtos žaislų, modelių ir bepiločių orlaivių kategorijos;
Numatytas skrydžių reguliavimas nematymo zonoje – reikalingas leidimas;
Bepiločiai orlaiviai, naudojami matymo zonoje, suskirstyti į 4 rizikos laipsnius, priklausomai
nuo rizikos laipsnio nustatyti tinkamumo skraidyti ar techniniai reikalavimai;
Griežti privatumo reikalavimai: draudžiama filmuoti privačią nuosavybę, viešoje erdvėje
galima tiek, kiek neidentifikuojami žmonės

Estija




2014 m. priimtas teisės aktas, reglamentuojantis bepiločių orlaivių skrydžius – leidžiama
skristi nekontroliuojamoje oro erdvėje iki 150 m;
Skrydžiams virš 150 m arba kontroliuojamoje oro erdvėje (nepriklausomai nuo aukščio)
reikalingas Estijos CAA leidimas;
Skrydžiai be leidimo draudžiami Talino oro uosto kontroliuojamoje oro erdvėje, 30 km induliu
aplink Ülenurme oro erdvę Tartu ir kitų aerodromų apylinkėse.

Tarptautinių organizacijų atsakomybė


ICAO (Tarptautinės civilinės aviacijos organizacija) neseniai parengė dokumentą Nr. 10019
„Nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų vadovas“ ir dabar rengia SARPs (Standartai ir
rekomenduojamoji praktika). Pirmasis SARPs leidimas pasirodys 2018 m., tačiau nėra
numatyta, kad juose bus įtraukti susidūrimo vengimo reikalavimai. ICAO savo tinklalapyje
taip pat pateikia RPAS iKit (Nuotoliniu būdu pilotuojamos orlaivių sistemos), kuriame galima
susipažinti su ICAO, tarptautinių ir nacionalinių organizacijų parengta medžiaga.



Europos Komisija parengė gaires, kaip integruoti civilinius BPO į Europos aviacijos sistemą.



JARUS (Jungtinių valdžios institucijų bepiločių sistemų teisėkūros skyrius) – tai pasaulinė
nacionalinių aviacijos valdžios institucijų ir regioninių aviacijos saugos organizacijų grupė.
Jos tikslas – pateikti rekomendacijas, skirtas techninių, saugos ir eksploatacijos reikalavimų
vieningam rinkiniui dėl bepiločių orlaivių sistemų sertifikavimo ir saugios integracijos į oro
erdvę ir aerodromus bei parengti aiškinamąją medžiagą, skirtą visų valdžios institucijų
reikalavimų rengimo palengvinimui.



EASA (Europos aviacijos saugos agentūra) atsakinga už BPO reglamentavimą, kai
pastarieji, kurių masė 150 kg ir daugiau, naudojami civiliniams tikslams; ji taip pat yra JARUS
pirmininkė. Nesenai EASA paskelbė „Bepiločių orlaivių eksploatacijos koncepciją“, kurioje
siūloma reguliuoti BBO, skirstant juos į tris kategorijas – „atvirąją“, „specialiąją“ ir
„sertifikuotąją“. Šios kategorijos leistų įvertinti tokius veiksnius, kaip naudojimo paskirtis /
sudėtingumas, skrydžio aukštis, kai BPO skrenda už matomumo ribų (BVLOS) ir pan.



Eurokontrolei (Europos saugios oro navigacijos organizacija) tenka atsakomybė už BPO
integraciją Europoje oro eismo vadybos aspektu. Eurokontrolė padeda šalims narėms
integruoti BPO skrydžius.



SESAR (Bendrojo Europos dangaus jungtinės partnerystės bendroji įmonė): nustato
mokslinių tyrimų ir plėtros reikalavimus, skirtus BPO integracijai į Europos civilinės aviacijos
sistemą. Šiuo metu vykdomi 9 demonstraciniai projektai.



EUROCAE (Europos civilinės aviacijos įrangos organizacija): 73-čioji darbo grupė (didieji
BPO) ir 93-čioji darbo grupė (lengvieji BPO) rengia pramonės standartus.



Nacionaliniai reglamentuotojai: nacionalinių reglamentuotojų grupė rengia BPO
reglamentus. Pavyzdžiui, JK CAA parengė CAP 722 „Bepiločių orlaivių sistemų operacijos
JK oro erdvėje – Patarimai“.

