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Temos aktualumas
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Europos Komisijos prognozė

� RPAS market expected to grow from currently $5.2 bn to about $11.6 bn

per year in 2023.
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Europos Komisijos strategija
bepiločių orlaivių atžvilgiu
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� 2014 balandžio 8 d. 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 rinko vystymąsi Europoje
atsižvelgiant į potencialias saugumo, privatumo, atsakomybės ar visuomenės
toleravimo rizikas.

� Strategija orientuojasi į bepiločius orlaivius (RPAS), kurie yra visiškai
autonominių orlaivių (Unmanned Aircraft Systems (UAS)) subkategorija.
Strategija neapima visiškai autonomiškų orlaivių. Ji apima:

- 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);

- priemones siekiant užtikrinti piliečių teises (privatumas, draudimas, kt.);

- priemones remti rinkos vystymąsi ir Europos industrijas.



Rygos deklaracija

� 2015 m. kovo 3 d. Rygos deklaracija Dėl bepiločių orlaivių (dronų)
„Aviacijos ateities kūrimas“.

� Europos bendruomenė susirinko Rygoje ir nustatė principus, 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.
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Rygos deklaracija

� 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. 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).

7



EK studija 
dėl privatumo ir duomenų apsaugos

2014 m. lapkritį EK užsakymu atlikta ir 
pristatyta studija

„Dėl Privatumo, duomenų apsaugos, 

etikos rizikų naudojant bepiločių orlaivių 

sistemas“.
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Privatumas ir duomenų apsauga

� Teisė į privatumą saugo privačios informacijos slaptumą, taip pat su
privačia sfera susijusius aspektus nuo pašalinių kišimosi. Teisė į
privatumą apima ir apsisprendimo teisę dėl savo kūno, seksualinės
orientacijos, santykių su kitais, savo asmenybės prigimties, etc.

� Teisė į privatumą yra įtvirtinta Europos Žmogaus teisių konvencijoje
(ECHR), taip pat plėtojama Europos Žmogaus teisių teismo (ECtHR)
jurisprudencijoje.
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Teisė į privatumą

� Europos Žmogaus teisių konvencija, 8 str. 

Teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą 

1. Kiekvienas turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos
gyvenimas, būsto neliečiamybė ir susirašinėjimo slaptumas.

2. Valstybės institucijos neturi teisės apriboti naudojimosi šiomis
teisėmis, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus ir, kai tai būtina
demokratinėje visuomenėje valstybės saugumo, visuomenės saugos ar
šalies ekonominės gerovės interesams, siekiant užkirsti kelią viešos
tvarkos pažeidimams ar nusikaltimams, taip pat žmonių sveikatai ar
moralei arba kitų asmenų teisėms ir laisvėms apsaugoti.
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Duomenų apsauga

� Asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją, susijusią su
identifikuotu arba indentifikuotinu asmeniu; identifikuotinas yra
toks asmuo, kuris gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuotas.

� Biometriniai duomenys, lokalizavimo duomenys, judėjimo
duomenys laikytini privačiais duomenimis.
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Gerosios praktikos rekomendacijos

1. Vengti rinkti duomenis apie žmones ir juos identifikuojančius objektus (pvz. 
automobilius) – objektų apžvalga per darbuotojų pietų pertrauką, naktį. 

2. Įrašinėti tik tai, kas būtina (monitoringas be įrašymo nesukelia privatumo 
problemų) – neįrašinėti viso skrydžio.

3. Užtikrinti privatumą naudojant koregavimą (blurring) duomenų rinkimo 
metu arba nedelsiant po jo.

4. Jei vietovėse duomenys renkami dažnai, informuoti žmones, apie kuriuos 
duomenys gali būti užfiksuoti, apie duomenų rinkimo tikslą, žmonių teises 
nesutikti su atvaizdo panaudojimu. Jei kas nors nesutinka, kad duomenys 
būtų renkami, naudoti koregavimą arba nutraukti operaciją.

5. Užtikrinti, kad duomenys naudojami tam tikslui, kuriam buvo surinkti.
6. Užtikrinti surinktų duomenų apsaugą, kad jie būtų prieinami tik adresatui.
7. Vengti laikyti duomenis apie asmenis ar jų turtą, apsvarstyti galimybę 

perduoti duomenis klientui nepasiliekant sau kopijos.
8. Sutartimi įtvirtinti, kas yra atsakingas už duomenų rinkimo procesą.
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EK studija
dėl civilinės atsakomybės draudimo

� 2014 m. lapkritį EK užsakymu atlikta ir pristatyta studija „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.

� Rekomenduojama patikslinti ES Reglamento
785/2004 išimčių sąrašą, apibrėžti orlaivio
modelio sąvoką arba pakoreguoti
Reglamentą eliminuojant jo galiojimą
bepiločiams orlaiviams.
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ES reglamentas 
dėl reikalavimų orlaivių draudimui

� Reglamentas NR. 785/2004, 2004 m. balandžio 21 d. „Dėl draudimo

reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams“

� Reglamentas netaikomas valstybiniams orlaiviams ir modeliniams
orlaiviams, kurių MTOM mažesnis kaip 20 kg.

� “Orlaivio naudotojas” – asmuo ar įmonė, kuri nėra oro vežėjas ir kurios
nuolatinėje dispozicijoje yra orlaivio naudojimas ar eksploatavimas;
fizinis ar juridinis asmuo, kurio vardu įregistruotas orlaivis, laikomas
naudotoju, išskyrus tuo atveju, jeigu toks asmuo įrodo, kad naudotojas
yra kitas asmuo.
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ES reglamentas 
dėl reikalavimų orlaivių draudimui

� Oro vežėjai ir orlaivio naudotojai draudžiami pagal reglamentą nuo
aviacijai būdingos atsakomybės keleivių, bagažo, krovinių ir trečiųjų šalių
atžvilgiu. Draudiminiai įvykiai apima karo veiksmus, terorizmą, lėktuvo
nuvarymą, sabotažo veiksmus, neteisėtą orlaivio užgrobimą ir pilietinius
neramumus.

� Reguliacinių reikalavimų bepiločių orlaivių srityje įgyvendinimas yra
sudėtingas, nes yra žymiai didesnė nelegalių bepiločių orlaivių
panaudojimo rizika nei pilotuojamame sektoriuje. Tai sudaro prielaidas
kompensavimo mechanizmo sukūrimui.
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Atsakomybės trečiųjų šalių atžvilgiu 
draudimo suma

Kategorija MTOM (kg) Būtiniausias draudimas (milijonais SST)

1 < 500 0,75

2 < 1 000 1,5

3 < 2 700 3

4 < 6 000 7

5 < 12 000 18

6 < 25 000 80

7 < 50 000 150

8 < 200 000 300

9 < 500 000 500

10 ≥ 500 000 700
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Atsakomybės trečiųjų šalių atžvilgiu būtiniausia draudimo apsauga vieno
nelaimingo atsitikimo atveju kiekvienam orlaiviui yra:



EASA koncepcija

� 2015-03-12 Europos aviacijos saugumo 
agentūra (EASA) pristatė bepiločių orlaivių 
teisinio reguliavimo koncepciją

- trys dronų kategorijos

- bepiločiai iki 150 kg - nacionaliniam reguliavimui

- atsakomybės draudimas – nuoroda į ES reglamentą

- privatumas ir duomenų apsauga – nacionaliniam reguliavimui

- tolimesni veiksmai: per 2015 m. parengti teisinio reguliavimo struktūrą 

ir konkrečius pasiūlymus dėl „atvirosios“ kategorijos
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IŠVADOS dėl kompetencijos tarp ES ir 
valstybių narių paskirstymo

ES:

- orlaiviai, kurių masė didesnė nei 
150 kg;

- Draudimo reikalavimai 
orlaiviams nuo 20 kg 
(neaiškumai dėl taikymo);

- privatumo ir asmens duomenų 
apsaugos bendrieji reikalavimai.

Valstybės narės:

- orlaiviai, kurių masė iki 150 kg;

- draudimo reikalavimai 
orlaiviams;

- privatumo ir asmens duomenų 
apsaugos  užtikrinimas.
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Reguliavimas nacionaliniu lygiu
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Europos valstybių patirtis



Jungtinė Karalystė

� 2010 sausį įvesti nauji reikalavimai dėl leidimų komerciniams skrydžiams 
bepiločiais lengvais orlaiviais, kurie turi duomenų rinkimo įrangą. 

� Bepiločiai iki 20 kg, matymo zonoje.

� Apžvalginiams (komerciniais tikslais) skrydžiams reikalingas leidimas 
skristi aukščiau kaip 150 m, virš susibūrimo daugiau kaip 1000 žmonių, 
iki 50 m. iki laivų, mašinų ar kitų objektų, kylant ir leidžiantis ne arčiau 
kaip 30 m. nuo žmonių.
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JK CAA

22



Vokietija

� 2011 m. gruodį papildytas Vokietijos Aviacijos įstatymas, kuriame
įtvirtinti bepiločiai orlaiviai kaip savarankiška skraidyklių klasė.

� Bepiločiams virš 25 kg, naudojamiems komerciniais tikslais reikalingas
ledimas.

� Bepiločių naudojimas filmuojant ar fotografuojant virš privačios
nuosavybės (sklypų, namų) draudžiamas be savininko sutikimo, net jei
nebus naudojamas viešai.
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Austrija

� 2014 m. sausį 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.
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Latvija

� 2006 m. rugpjūtį patvirtintos Bepiločių orlaivių ir kitų skraidyklių, kurios
nėra orlaiviai, taisyklės.

� Bepiločių orlaivių skrydžiai leidžiami nekontroliuojamoje teritorijoje ir 10
km už aerodromo ribų, leidžiamas skrydžio aukštis - iki 120 m.

� Kontroliuojamoje erdvėje reikalingas Latvijos CAA leidimas.

� Pilotas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų. Jaunesni pilotai gali vykdyti
skrydžius tik su instruktorium.

� Privalomas radijo signalas saugumo sumetimais.
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Estija

� 2014 m. spalį 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.
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Kas mes esame?
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�Visiškai integruota advokatų kontora 
veikianti Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje ir 
Baltarusijoje

�Pradėjusi veiklą 1995 m., šiuo metu 
SORAINEN vienija daugiau nei 160
teisininkų ir mokesčių konsultantų

�Nepriklausomų tarptautinių žinynų 
įvertinta rinkos lyderė, apdovanota 
šešiolika tarptautinių apdovanojimų



SORAINEN –
Metų advokatų kontora Baltijos šalyse
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„Už išskirtinį klientų aptarnavimo lygį, reikšmingus 

projektus, novatoriškus teisinius sprendimus ir 

kontoros augimą“ (2014)

„Už aukštą kokybę ir aiškią strategijos viziją“ (2014)

„Už gebėjimą kurti ir pritaikyti novatoriškus teisinius 

sprendimus“ (2014, 2013, 2012, 2010, 2009)

„Už didžiausią konsultuotų įmonių įsigijimų ir 

susijungimų sandorių skaičių ir bendrą jų vertę 

Baltijos šalyse“ (2014, 2012, 2008)



ESTONIA

Pärnu mnt 15

10141 Tallinn

phone +372 6 400 900

estonia@sorainen.com

LATVIA

Kr. Valdemāra iela 21

LV-1010 Riga

phone +371 67 365 000

latvia@sorainen.com

LITHUANIA

Jogailos 4

LT-01116 Vilnius

phone +370 52 685 040

lithuania@sorainen.com

BELARUS

ul Nemiga 40

220004 Minsk

phone +375 17 306 2102

belarus@sorainen.com

www.sorainen.com

AČIŪ!

Laura Čereškaitė-Kinčiuvienė
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laura.cereskaite@sorainen.com

Advokatė, Transporto sektoriaus grupės vadovė

www.sorainen.com


