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Komisja Petycji

13.1.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0843/2010, którą złożył Marcus Menzel (Niemcy) w sprawie 
przepisów lotniczych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że obecne przepisy lotnicze w Niemczech są zbyt restrykcyjne. 
Małe linie lotnicze nie mogą aktualnie wykorzystywać samolotów jednosilnikowych przy 
lotach biznesowych w oparciu o przepisy wykonywania lotów według wskazań przyrządów. 
W tym celu można wykorzystywać samoloty o dwóch silnikach lub większej ich liczbie. 
Składający petycję domaga się zmiany rzeczonych przepisów, tak aby umożliwić 
wykonywanie takich lotów również przy wykorzystaniu samolotów jednosilnikowych, 
przekonując, że przyniosłoby to ogromne korzyści ekonomiczne i środowiskowe dla sektora 
lotnictwa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

Ograniczenia stosowane w Niemczech w odniesieniu do wykorzystywania samolotów 
jednosilnikowych opierają się na mandacie określonym w przepisie OPS 1.525 
rozporządzenia (EWG) nr 3922/91, które określa zharmonizowane wymagania techniczne 
i procedury administracyjne, mające na celu zapewnienie bezpiecznego działania cywilnego 
statku powietrznego1. Na mocy tego przepisu zabrania się świadczenia usług z zakresu 
zarobkowego przewozu lotniczego przy wykorzystaniu samolotów jednosilnikowych w nocy 
                                               
1Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 4.
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lub w warunkach meteorologicznych dla lotów według wskazań przyrządów (IMC), 
z wyjątkiem lotów wykonywanych zgodnie z specjalnymi przepisami wykonywania lotów 
z widocznością.

Chociaż w przeszłości państwa członkowskie nie mogły osiągnąć porozumienia w tej kwestii 
– co obecnie doprowadziło do zakazania prowadzenia przedmiotowej działalności – to 
konieczne jest osiągnięcie znacznych postępów podczas wprowadzania zmian w standardach 
międzynarodowych1 i zaproponowanie umożliwienia prowadzenia takiej działalności 
w ograniczony, ale jednocześnie wykonalny sposób.

Ponadto w badaniu naukowym, którego przeprowadzenie zleciła Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)2,popiera się wykorzystywanie samolotów 
jednosilnikowych do prowadzenia przedmiotowej działalności komercyjnej na określonych 
warunkach.

Przy należytym uwzględnieniu powyższych informacji obecnie kilka państw członkowskich 
podjęło decyzję o umożliwieniu prowadzenia takiej zarobkowej działalności, tym samym 
odstępując od wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu (EWG) nr 3922/91 
podczas stosowania art. 8 tego rozporządzenia.

Komisja dokonała pozytywnej oceny tych odstępstw, biorąc pod uwagę zwiększoną 
niezawodność techniczną nowoczesnych samolotów jednosilnikowych oraz restrykcyjne 
warunki, na mocy których prowadzone są działania objęte wspomnianymi odstępstwami.

Komisja jest świadoma potencjalnych gospodarczych i środowiskowych korzyści 
wykorzystania samolotów jednosilnikowych i jest zdania, że należy rozważyć poczynienie 
postępów regulacyjnych w zakresie zasad UE dotyczących bezpieczeństwa lotniczego, 
którym powinna towarzyszyć analiza bezpieczeństwa przeprowadzona w oparciu o dane 
zgromadzone podczas wykorzystywania tego typu samolotów w ciągu ostatnich lat. EASA 
planuje zainicjować zadanie opracowania przepisów dotyczących właśnie tego zagadnienia w 
2012 r.3.

Obowiązujące zasady UE w tym obszarze zostaną zastąpione w kwietniu 2012 r. przez nowe 
ramy regulacyjne, co pozwoliłoby na dokonanie przeglądu obowiązujących zasad i zmusiłoby 
do ponownego rozważenia odstępstw wspomnianych powyżej. Obecnie EASA w konsultacji 
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami przygotowuje projekt zasad w celu przedstawienia 
wniosków Komisji około kwietnia 2011 r.4. Komisja przyjmie te zasady po przeprowadzeniu 
konsultacji z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim. 
                                               
1 Rozdział 5 załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisanej 
w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r.
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 Zob. zadanie MDM.031 (a) w programie opracowania przepisów EASA na lata 2011–2014, 
dostępnym na stronie internetowej: http://easa.europa.eu/rulemaking/annual-programme-and-
planning.php.
4 http://www.easa.europa.eu/flightstandards/npa.html.
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Wnioski

Komisja jest zdania, że należy rozważyć wprowadzenie zmian regulacyjnych w odniesieniu 
do zasad UE dotyczących bezpieczeństwa lotniczego, aby umożliwić wykorzystanie 
samolotów jednosilnikowych w celach zarobkowych na mniej restrykcyjnych warunkach 
w świetle osiągnięć na szczeblu międzynarodowym, najnowszych badań i danych 
dotyczących bezpieczeństwa.

Do kwietnia 2012 r. państwa członkowskie mogą zezwalać na wykorzystywanie samolotów 
jednosilnikowych w celach zarobkowych w nocy i w warunkach meteorologicznych dla lotów 
według wskazań przyrządów na mocy restrykcyjnych warunków określonych na podstawie 
art. 8 rozporządzenia (WE) nr 3922/91.


