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Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa
cywilnego

W związku z nasilaniem się ruchu lotniczego oraz pojawianiem się w przestrzeni powietrznej nowych
technologii, takich jak samoloty bezzałogowe, Unia Europejska postanowiła dostosować swoje przepisy
dotyczące lotnictwa cywilnego do nowej rzeczywistości. W grudniu 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła
wniosek w sprawie rozporządzenia dotyczący bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego oraz Europejskiej Agencji
Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), które miałoby zastąpić rozporządzenie na ten sam temat z 2008 r. Dwa lata
później Parlament Europejski oraz Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie nowych zasad.
Porozumienie to ma zostać poddane pod głosowanie w Parlamencie w pierwszym czytaniu podczas
czerwcowego posiedzenia plenarnego.

Obecna sytuacja
UE dąży do zapewnienia, żeby Europa nadal miała najbezpieczniejszą przestrzeń lotniczą na świecie.
Aktualnie unijne przepisy dotyczące lotnictwa cywilnego zawiera rozporządzenie 216/2008 oraz akty
zmieniające do niego. Przepisy te określają główne funkcje unijnego systemu bezpieczeństwa lotniczego,
takie jak prawodawstwo, certyfikacja i nadzór. Obejmują one wszystkie kluczowe dziedziny lotnictwa, w
tym zdolność do lotu, załogi statków powietrznych, operacje lotnicze, porty lotnicze oraz służby żeglugi
powietrznej. Przepisy unijne nie obejmują bezzałogowych statków powietrznych (dronów) o masie
operacyjnej poniżej 150 kg, a zatem większości tego rodzaju statków będących obecnie w użytku.

Wniosek Komisji Europejskiej
Wniosek Komisji, zakładający aktualizację przepisów bezpieczeństwa w sektorze lotnictwa, stanowi część
strategii w dziedzinie lotnictwa dla Europy z 2015 r. Wprowadza on proporcjonalne zasady oparte na ocenie
ryzyka. Proponuje się w nim rozszerzenie mandatu EASA na związane z bezpieczeństwem aspekty ochrony,
a także na ochronę środowiska. Aby wspomóc władze krajowe, które nie posiadają wystarczających
zasobów kadrowych, aby prowadzić działania certyfikacyjne i nadzorcze, Komisja sugeruje stworzenie
wspólnego zespołu inspektorów i ekspertów lotnictwa, a także zezwolenie, na zasadzie dobrowolności, na
przekazywanie odpowiedzialności za certyfikację, nadzór i egzekwowanie przepisów przez państwa
członkowskie EASA lub innemu państwu członkowskiemu. Komisja proponuje również przepisy UE
dotyczące dronów, które miałyby zapewnić ich zgodność z podstawowymi unijnymi wymogami
bezpieczeństwa, ochrony i ochrony danych osobowych.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W listopadzie 2016 r. Komisja Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu Europejskiego przyjęła
sprawozdanie w tej sprawie. Zasadniczo komisja TRAN pozytywnie odniosła się do wniosku Komisji, a w
szczególności do pomysłu regulowania dronów na szczeblu UE. Jednakże posłowie dodali pewne dalsze
wymogi dotyczące, przykładowo, rejestrowania dronów, stosowania systemów unikania kolizji, wydawania
licencji pilotów dronów oraz informowania użytkowników dronów o ich obowiązkach. Wezwała również
do zapewnienia organom lotnictwa cywilnego niezbędnych zasobów kadrowych i finansowych.
Sprawozdanie stanowiło stanowisko Parlamentu w negocjacjach z Radą, które zakończyły się pod koniec
2017 r. W porozumieniu wstępnym większość wniosków Parlamentu przyjęto, za wyjątkiem niektórych
sugestii dotyczących EASA (takich jak zmiana nazwy agencji). Nowe zasady zatwierdził w Radzie Komitet
Stałych Przedstawicieli, zaś w PE – komisja TRAN. Zasady te, aby mogły wejść w życie, muszą teraz zostać
oficjalne przyjęte przez cały Parlament (co zaplanowano na czerwcowe posiedzenie plenarne) i przez Radę.

https://ec.europa.eu/transport/modes/air_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1435243617093&uri=CELEX%3A32008R0216
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=COM:2015:0613:FIN
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0364+0+DOC+XML+V0//PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_15689_2017_INIT&from=EN
https://euobserver.com/science/140105
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Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2015/0277(COD);
Komisja przedmiotowo właściwa: TRAN; Sprawozdawca:
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można znaleźć w nocie informacyjnej z cyklu
„Opracowywanie prawa UE”.
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