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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad dabartiniai Vokietijoje galiojantys aviacijos srities reikalavimai 
susiję su pernelyg daug apribojimų. Dabar mažos skrydžių bendrovės dėl taikomų skrydžių 
sąlygų negali organizuoti skrydžių verslo klase lėktuvais, kuriuose sumontuotas vienas 
variklis. Tokie skrydžiai leidžiami tik lėktuvais su dviem arba daugiau variklių. Peticijos 
pateikėjas siekia, kad būtų pakeistos taisyklės – tada tokius skrydžius būtų galima organizuoti 
ir lėktuvais su vienu varikliu. Pasak peticijos pateikėjo, tai aviacijos sektoriui suteiktų didelės 
ekonominės ir aplinkosauginės naudos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Vokietijoje lėktuvams su vienu varikliu taikomi apribojami grindžiami įgaliojimais, 
numatytais pagal Reglamento (EEB) Nr. 3922/91 OPS 1.525 nuostatą, kurioje nurodoma, kad 
techninių reikalavimų ir administracinių procedūrų suderinimas reikalingas siekiant užtikrinti 
saugius orlaivių skrydžius1. Pagal šią nuostatą draudžiama lėktuvais su vienu varikliu vykdyti 
komercinius skrydžius naktį ar aklojo skrydžio meteorologinėmis sąlygomis, išskyrus tuos 
atvejus, kai taikomos specialios regimųjų skrydžių taisyklės.

                                               
1 OL L 373, 1991 12 31, p. 4.
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Nors praeityje ES valstybėms narėms nepavyko šiuo klausimu pasiekti sutarimo (būtent dėl 
šios priežasties buvo nustatytas šis dabar galiojantis draudimas), galima matyti ryškių 
tarptautinių standartų pokyčių1, o tai leidžia spręsti apie galimybę leisti tokius skrydžius 
vykdyti, nors ir su apribojimais.

Be to, Europos aviacijos saugos agentūros užsakyto tyrimo rezultatais2 patvirtinama galimybė 
su tam tikromis sąlygomis leisti vykdyti tokius komercinius lėktuvų su vienu varikliu 
skrydžius.

Deramai atsižvelgdamos į šiuos pokyčius, kai kurios valstybės narės dabar nusprendė leisti 
vykdyti tokius komercinius skrydžius, taip nukrypdamos nuo techninių Reglamento 
(EEB) Nr. 3922/91 reikalavimų, numatytų pagal šio reglamento 8 straipsnį.

Komisija teigiamai įvertino šias leidžiančias nukrypti nuostatas, atsižvelgdama į tai, kad 
šiuolaikiniai lėktuvai su vienu varikliu techniniu požiūriu yra labiau patikimi, bei į 
ribojamąsias sąlygas, kuriomis leidžiami šie skrydžiai, kuriems taikomos šios nukrypti 
leidžiančios nuostatos.

Komisijai žinoma apie galimą ekonominę bei aplinkosauginę naudą, jei būtų naudojami 
lėktuvai su vienu varikliu, ir ji mano, kad ES oro saugos taisyklių srityje reikalinga 
reguliavimo pažanga, pagrįsta saugumo analize, savo ruožtu paremta duomenimis apie tokių 
lėktuvų skrydžius per pastaruosius metus. EASA 2012 m. ketina būtent šiuo klausimu pradėti 
taisyklių kūrimo procedūrą3.

Šiuo metu galiojančios šios srities ES taisyklės nuo 2012 m. balandžio mėn. bus pakeistos 
nauja reguliavimo sistema, kuria gali būti sudarytos sąlygos peržiūrėti galiojančias taisykles ir 
įpareigoti persvarstyti ir minėtas nukrypti leidžiančias nuostatas. EASA, konsultuodamasi su 
suinteresuotaisiais subjektais, jau dabar rengia taisyklių projektą, planuodama maždaug 
2011 m. balandžio mėn. pateikti pasiūlymus Komisijai4. Komisija, pasikonsultavusi su 
valstybėmis narėmis bei Europos Parlamentu, patvirtins šias taisykles. 

Išvada

Komisija mano, kad atsižvelgiant į pokyčius tarptautiniu lygmeniu, naujausius tyrimus ir 
saugos duomenis, turėtų būti persvarstytos reguliavimo proceso nuostatos, susijusios su ES 
aviacijos saugos taisyklėmis dėl leidimo mažiau ribojant vykdyti komercinius skrydžius 
lėktuvais su vienu varikliu.

                                               
1 1944 m. gruodžio 7 d. Čikagoje pasirašytos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 
6 priedo 5 skyrius.
2

http://easa.europa.eu/ws_prod/r/doc/research/Single%20Engine%20Operations%20in%20IM
C%20and%20at%20Night%20Risk%20Assessment%20Issue%202.pdf
3 Žr. EASA 2011–2014 m. taisyklių kūrimo programos, kurią galima rasti adresu 
http://easa.europa.eu/rulemaking/annual-programme-and-planning.php, MDM.031 a) punktą.

4 http://www.easa.europa.eu/flightstandards/npa.html.
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Iki 2012 m. balandžio mėn. valstybės narės gali leisti vykdyti komercinius skrydžius su vienu 
varikliu naktį arba aklojo skrydžio meteorologinėmis sąlygomis su apribojimais, numatytais 
pagal Reglamento (EEB) Nr. 3922/91 8 straipsnį.“


