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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat de huidige regelgeving in de luchtvaart in Duitsland te beperkend 
is. Momenteel mogen kleine luchtvaartbedrijven geen zakelijke vluchten onder instrument 
vliegomstandigheden uitvoeren met eenmotorige vliegtuigen. Zulke vluchten zijn alleen 
toegestaan met vliegtuigen met twee of meer motoren. Indiener pleit ervoor de regels te 
veranderen zodat dergelijke vluchten ook met eenmotorige toestellen kunnen worden 
gemaakt. Volgens indiener zou dat grote economische en milieuvoordelen in de 
luchtvaartsector met zich meebrengen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011.

De beperkingen die in Duitsland van toepassing zijn op de exploitatie van eenmotorige 
vliegtuigen zijn gebaseerd op een mandaat dat is opgenomen in bepaling OPS 1.525 van 
Verordening (EEG) nr. 3922/91, die voorziet in geharmoniseerde technische voorschriften en 
administratieve procedures om de veilige exploitatie van burgerluchtvaartuigen te 
waarborgen1. Deze bepaling verbiedt commerciële luchtvervoersdiensten met eenmotorige 
vliegtuigen gedurende de nacht of bij instrumentweersomstandigheden (IMC), behoudens met 
inachtneming van speciale zichtvliegvoorschriften.

                                               
1 PB L 373 van 31.12.91, blz. 4.
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Aangezien de lidstaten van de Europese Unie in het verleden in deze kwestie geen consensus 
hebben kunnen bereiken – wat heeft geleid tot het huidige verbod van de onderhavige 
activiteiten – moet de wijziging van internationale normen1 als een aanzienlijke ontwikkeling 
worden beschouwd, waarin wordt voorgesteld dat dergelijke activiteiten op beperkte, maar
desondanks haalbare schaal worden toegestaan.

bovendien ondersteunt een door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de 
luchtvaart (EASA) gelaste wetenschappelijke studie2 onder bepaalde omstandigheden de 
toegang van vliegtuigen met één turbinemotor tot de commerciële exploitatie in kwestie.

Naar behoren rekening houdend met de hierboven genoemde ontwikkelingen hebben 
verschillende lidstaten nu besloten om dergelijke commerciële activiteiten toe te staan, 
waarbij zij afwijken van de technische voorschriften van Verordening (EEG) nr. 3922/91, 
door artikel 8 van genoemde Verordening toe te passen.

De Commissie heeft dergelijke afwijkingen positief beoordeeld gezien de verbeterde 
technische betrouwbaarheid van moderne eenmotorige vliegtuigen en de beperkende 
omstandigheden waaronder de door dergelijke afwijkingen omvatte activiteiten worden 
uitgevoerd.

De Commissie is op de hoogte van de potentiële economische en milieuvoordelen van het 
gebruik van eenmotorige vliegtuigen en is van mening dat er moet worden nagedacht over 
modernisering van de Europese regelgeving betreffende de veiligheid in de luchtvaart. Dit 
proces zou moeten worden ondersteund door een veiligheidsanalyse op basis van gegevens 
die zijn verzameld aan de hand van de exploitatie van dergelijke vliegtuigen in de afgelopen 
jaren. EASA is juist over dit thema voornemens in 2012 een regelgevingstaak te initiëren3.

Huidige EU-regels op dit gebied zullen vanaf april 2012 worden vervangen door een nieuw 
regelgevingskader dat ruimte zou kunnen laten voor de herziening van bestaande regels en dat 
tot heroverweging van de hierboven genoemde afwijkingen zal nopen. EASA is in overleg 
met alle betrokken belanghebbenden al bezig met het voorbereiden van conceptregels met de 
bedoeling om rond april 2011 voorstellen in te dienen bij de Commissie4. De Commissie zal 
de regels na raadpleging van de lidstaten en het Europees Parlement aannemen. 

Conclusie

De Commissie is van mening dat er moet worden nagedacht over modernisering van de 
Europese regelgeving betreffende de veiligheid in de luchtvaart, teneinde de commerciële 
exploitatie van eenmotorige vliegtuigen onder minder strenge voorwaarden toe te staan, 
                                               
1 Hoofdstuk 5 van bijlage 6 bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, ondertekend in Chicago op 
7 december 1944.
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 Zie taak MDM.031 (a) in het EASA-regelgevingsprogramma 2011-2014, dat kan worden geraadpleegd op
http://easa.europa.eu/rulemaking/annual-programme-and-planning.php.
4 http://www.easa.europa.eu/flightstandards/npa.html.
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gezien de ontwikkelingen op internationaal niveau, het meest recente onderzoek en 
veiligheidsgegevens.

Tot april 2012 kunnen lidstaten de commerciële exploitatie van eenmotorige vliegtuigen 
gedurende de nacht of bij IMC onder beperkende omstandigheden op basis van artikel 8 van 
Verordening (EEG) nr. 3922/91 toestaan.


