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Ref.: Petiția nr. 0843/2010, adresată de Marcus Menzel, de cetățenie germană, 
privind normele în domeniul transportului aerian

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că legislația actuală în domeniul transportului aerian din Germania este 
prea restrictivă. În prezent, companiile aeriene mici nu pot efectua zboruri de afaceri, în 
condiții de zbor instrumental, cu avioane prevăzute cu un singur motor. Pentru efectuarea 
unor astfel de zboruri pot fi utilizate doar aeronave prevăzute cu două sau mai multe motoare. 
Petiționarul solicită modificarea normelor în domeniu, astfel încât astfel de zboruri să poată fi 
efectuate și de aeronave cu un singur motor. Potrivit petiționarului, această modificare ar 
putea aduce importante avantaje economice și ecologice pentru sectorul transportului aerian.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Restricțiile aplicate în Germania privind operarea avioanelor dotate cu un singur motor se 
bazează pe un mandat inclus în dispoziția OPS 1.525 a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91, 
care prevede armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative pentru a garanta 
siguranța operării aeronavei civile1. Această dispoziție interzice serviciile de transport aerian 
comercial folosind avioane dotate cu un singur motor pe timpul nopții sau în condiții 
meteorologice instrumentale (CMI), cu excepția situației în care se aplică reguli speciale de 
zbor la vedere.
                                               
1 JO L 373, 31.12.1991, p. 4.
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Deși statele membre europene nu au putut ajunge la un consens privind această problemă în 
trecut – ceea ce a dus la interzicerea actuală a operării vizate – trebuie observate progrese 
considerabile în modificarea standardelor internaționale1, care sugerează autorizarea 
exploatărilor de acest gen într-un mod restrictiv, dar încă realizabil.

În plus, un studiu științific solicitat de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)2

sprijină accesul aeronavelor dotate cu un singur motor cu turbină la exploatarea comercială în 
cauză cu anumite condiții.

Ținând bine cont de evoluțiile menționate mai sus, mai multe state membre au decis astăzi să 
permită exploatările comerciale de acest gen, deviind astfel de la cerințele tehnice ale 
Regulamentului (CEE) nr. 3922/91, în aplicarea articolului 8 din acest regulament.

Comisia a evaluat în mod pozitiv aceste derogări, având în vedere fiabilitatea tehnică 
îmbunătățită a aeronavelor moderne dotate cu un singur motor și condițiile foarte stricte în 
care sunt desfășurate exploatările acoperite de aceste derogări.

Comisia cunoaște potențialele avantaje economice și de mediu ale folosirii aeronavei dotate 
cu un singur motor și consideră că ar trebui avut în vedere un progres în procesul de 
reglementare a normelor privind siguranța aeriană, care ar trebui sprijinit de o analiză a 
siguranței în baza datelor colectate din operarea aeronavelor de acest gen din ultimii ani. 
AESA intenționează să inițieze în 2012 o sarcină de reglementare privind exact acest subiect3.

Normele UE actuale din acest domeniu vor fi înlocuite începând cu aprilie 2012 de un nou 
cadru de reglementare care va putea permite revizuirea normelor existente și va impune 
reconsiderarea derogărilor menționate mai sus. AESA pregătește deja proiecte de norme în 
consultare cu toate părțile interesate vizate, cu scopul de a face propuneri Comisiei în aprilie 
20114. Comisia va adopta normele după consultarea statelor membre și a Parlamentului 
European. 

Concluzie

Comisia consideră că ar trebui avut în vedere un progres în procesul de reglementare a 
normelor privind siguranța aeriană pentru a permite exploatarea comercială a avioanelor 
dotate cu un singur motor în condiții mai puțin restrictive în lumina evoluțiilor de la nivel 
internațional, a ultimelor cercetări și a datelor privind siguranța.

                                               
1 Capitolul 5 din anexa 6 la Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la 
Chicago la 7 decembrie 1944.
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 A se vedea sarcina MDM.031 litera (a) din Programul de reglementare 2011-2014 al AESA 
disponibil la adresa http://easa.europa.eu/rulemaking/annual-programme-and-planning.php.

4 http://www.easa.europa.eu/flightstandards/npa.html
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Până în aprilie 2012, statele membre au dreptul să permită exploatarea comercială a 
avioanelor dotate cu un singur motor pe timpul nopții sau în CMI în condiții foarte stricte în 
baza articolului 8 din Regulamentul (CEE) nr. 3922/91.


