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Marcus Menzel, par aviācijas noteikumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka spēkā esošie aviācijas noteikumi Vācijā ir pārāk stingri.
Nelielas aviosabiedrības patlaban nevar izmantot gaisa kuģus ar vienu dzinēju, lai veiktu 
komercpārvadājumus saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem. Šim nolūkam var 
izmantot tikai gaisa kuģus, kuriem ir divi vai vairāki dzinēji. Lūgumraksta iesniedzējs aicina 
grozīt noteikumus, lai šādus lidojumus varētu veikt, izmantojot arī gaisa kuģus ar vienu 
dzinēju, apgalvojot, ka šādas izmaiņas nodrošinātu aviācijas nozarei ievērojamus 
ekonomiskus ieguvumus un ieguvumus vides aizsardzības jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 12. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī.

Ierobežojumi, kas Vācijā tiek piemēroti ar vienu dzinēju aprīkotu gaisa kuģu lidojumiem, ir 
balstīti uz Regulas (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru 
saskaņošanu nosacījumu OPS 1.525, lai nodrošinātu civilo gaisa kuģu drošu ekspluatāciju1.
Šis nosacījums komercpārvadājumus ar gaisa kuģiem ar vienu dzinēju aizliedz veikt naktī, 
savukārt sliktas redzamības meteoroloģiskajos apstākļos šos gaisa kuģus drīkst ekspluatēt 
vienīgi saskaņā ar īpašiem vizuāla lidojuma noteikumiem.

                                               
1 OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp.
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Lai gan Eiropas Savienības dalībvalstis iepriekš nespēja vienoties par šo jautājumu, kas 
rezultātā noveda pie pašreizējā minētā ekspluatācijas veida aizlieguma, būtiska virzība uz 
priekšu notiks saistībā starptautisko standartu grozījumiem1, kuros ir ierosināts šādu 
ekspluatāciju atļaut, nosakot ierobežojumus.

Turklāt Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA)2 pasūtītajā zinātniskajā pētījumā tika 
pausts atbalsts tam, ka gaisa kuģi ar vienu dzinēju drīkst veikt komercpārvadājumus.

Ņemot vērā iepriekš minētās aktualitātes, vairākas dalībvalstis patlaban ir nolēmušas atļaut 
šādus komercpārvadājumus, tādējādi novirzoties no Regulas (EEK) Nr. 3922/91 tehniskajām 
prasībām šīs regulas 8. panta piemērošanā.

Komisija šādas atkāpes vērtē pozitīvi, ņemot vērā moderno viena dzinēja gaisa kuģu uzlaboto 
tehnisko drošumu un ierobežojošos nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiek veikti 
komercpārvadājumi, uz kuriem attiecas iepriekš minētās atkāpes.

Komisija ir informēta par gaisa kuģu ar vienu dzinēju izmantošanas potenciālajiem 
ekonomiskajiem ieguvumiem un ieguvumiem vides jomā un uzskata, ka būtu jāapsver iespēja 
ES gaisa satiksmes drošības noteikumos veikt uzlabojumus, kuru pamatā būtu drošības 
analīze, kas balstīta uz datiem, kas apkopoti par šādu gaisa kuģu ekspluatāciju pēdējo gadu 
laikā. EASA 2012. gadā plāno ierosināt noteikumu izstrādi tieši par šo jautājumu3.

Pašreizējos ES noteikumus šajā jomā no 2012. gada aprīļa aizstās jauns tiesiskais regulējums, 
kas ļaus pārskatīt esošos noteikumus un liks pārskatīt iepriekš minētās atkāpes. EASA
sadarbībā ar visām iesaistītajām pusēm jau patlaban gatavo noteikumu projektu, lai 
2011. gada aprīlī Komisijai varētu iesniegt priekšlikumus4. Komisija noteikumus pieņems pēc 
konsultācijām ar dalībvalstīm un Eiropas Parlamentu.

Secinājums

Komisija uzskata, ka būtu jāapsver iespēja ES gaisa satiksmes drošības noteikumos veikt 
uzlabojumus, lai komercpārvadājumos saskaņā ar mazāk ierobežojošiem noteikumiem varētu 
izmantot gaisa kuģus ar vienu dzinēju, ņemot vērā jaunākos notikumus starptautiskā līmenī un 
jaunākos pētījumu un drošības datus.

Līdz 2012. gada aprīlim dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3922/91 8. panta 
nosacījumiem drīkst atļaut gaisa kuģu ar vienu dzinēju ekspluatēšanu naktī vai sliktas 
redzamības meteoroloģiskajos apstākļos saskaņā ar noteiktiem ierobežojumiem.

                                               
1 1944. gada 7. decembrī Čikāgā parakstītās Starptautiskās civilās aviācijas konvencijas 6. pielikuma 5. nodaļa.
2

http://easa.europa.eu/ws_prod/r/doc/research/Single%20Engine%20Operations%20in%20IMC%20and%20at%2
0Night%20Risk%20Assessment%20Issue%202.pdf
3 Sk. uzdevumu MDM.031 (a)Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) noteikumu izstrādes programmā, kas 
pieejama tīmekļa vietnē http://easa.europa.eu/rulemaking/annual-programme-and-planning.php.

4 http://www.easa.europa.eu/flightstandards/npa.html.


