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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0503/2010, adresată de Andrejs Saiko, de cetățenie letonă, în 
numele personalului companiei aeriene Inversija, privind presupusa 
încălcare a drepturilor salariaților în contextul încetării activității 
comerciale a aeronavei IL-76, care aparține companiei aeriene letone 
„Inversija”

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță presiunea exercitată de funcționari ai DG Energie și Transport din cadrul 
Comisiei Europene asupra Agenției Aviației Civile din Letonia (AAC), care a dus la 
retragerea certificatului de operator aerian pentru aeronava IL-76, care aparține companiei 
aeriene letone „Inversija”. Petiționarul explică faptul că decizia de interzicere a folosirii 
comerciale a aeronavei a dus la pierderea unui contract încheiat cu Ministerul Apărării din 
Danemarca pentru aprovizionarea trupelor daneze din Afganistan, având consecințe directe 
asupra locurilor de muncă a 80 de angajați. Potrivit petiționarului, controalele de siguranță 
efectuate anterior de AAC din Franța și AAC din Danemarca nu au depistat nicio problemă la 
aeronavă. Acesta consideră că decizia luată ar fi rezultatul unor acțiuni ilegale și solicită 
Parlamentului European să intervină și să susțină dreptul la muncă al angajaților.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 septembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011
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În 2009, Comisia a colectat dovezi confirmate ale unor deficiențe grave din partea 
operatorului de transport aerian Inversija, licențiat în Letonia, după cum o demonstrează 
rezultatele inspecțiilor la sol derulate de autoritățile competente din Danemarca și rezultatele 
inspecțiilor de standardizare efectuate de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației.

Autoritățile competente din Danemarca au identificat deficiențe semnificative cu ocazia 
inspecțiilor la sol derulate în cadrul programului SAFA. S-a constatat, în special, că 
transportatorul utiliza pentru exploatarea aeronavei Ilyushin 76 un certificat de operator aerian 
neconform cu anexa 6 OACI și anexa III (EU-OPS) la Regulamentul (CE) 3922/91.

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) a identificat riscuri imediate pentru 
siguranță cu ocazia inspecției de standardizare derulate în Letonia între 30 noiembrie și 4 
decembrie 2009 în cadrul conferit de Regulamentul (CE) nr. 736/2006, cu referire la 
operațiunile transportatorului aerian Inversija. Aceste riscuri imediate pentru siguranță erau 
legate de operarea și navigabilitatea aeronavei de tipul Ilyushin IL-76T înregistrată cu codul 
YL-LAK și YL-LAL și utilizată de transportatorul aerian Aviation Company Inversija 
Limited. AESA a raportat că deși certificatul de operator aerian al acestui transportator aerian 
este limitat la operațiunile de transport de mărfuri, au existat dovezi confirmate că operatorul 
utiliza aeronava pentru a transporta până la 48 de pasageri. În plus, cu ocazia inspecției, s-a 
constatat că nu sunt îndeplinite condițiile pentru modificarea și exploatarea în condiții de 
siguranță a aeronavei, astfel că AESA a solicitat autorităților competente să ia măsuri 
imediate. 

Prin urmare, autoritatea competentă din Letonia a retras temporar autorizația de transport de 
pasageri la 7 decembrie, iar ulterior cu titlu permanent la 15 decembrie 2009. 

Aceeași inspecție de standardizare derulată de AESA a relevat faptul că transportatorul aerian 
Aviation Company Inversija, care desfășura operațiuni de transport aerian comercial, nu 
respectă dispozițiile esențiale din anexa III (EU-OPS) la Regulamentul (CE) nr. 3922/91. S-a 
constatat, în special, că transportatorul aerian nu îndeplinește cerințele prevăzute de OPS 
1.035, OPS 1.037, OPS 1.175 litera (o), OPS 1.180 litera (a) punctul (2), OPS 1.375, OPS 
1.725 litera (a), OPS 1.875, OPS 1.945, OPS 1.1100 și OPS 1.1120 din regulamentul 
menționat: aeronava nu deține un certificat de navigabilitate standard eliberat în conformitate 
cu anexa (Partea 21) la Regulamentul (CE) nr. 1702/2003, după cum prevede OPS 1.180 litera 
(a); nu este asigurată continuitatea navigabilității aeronavei în conformitate cu anexa I (Partea 
M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003, potrivit cerințelor OPS 1.175 litera (o), OPS 1.180 
litera (a) punctul (2) și OPS 1.875 litera (b); operațiunile de întreținere a aeronavei nu se 
desfășoară în concordanță cu anexa II (Partea 145) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003, 
potrivit cerințelor OPS 1.875 litera (a); sistemul de calitate nu este îndeajuns de eficient 
pentru a asigura conformitatea cu OPS 1.035; operatorul nu a stabilit un program de prevenire 
a accidentelor care să includă monitorizarea datelor de zbor, în conformitate cu OPS 1.037; 
operatorul nu a asigurat o pregătire privind CRM (managementul resurselor echipajului) 
pentru întreg echipajul de bord, conform cerințelor OPS 1.945 litera (a) punctul 9; operatorul 
nu controlează suficient evidențele orelor de serviciu ale echipajului, în conformitate cu 
cerințele OPS 1.1100 și OPS 1.1120, nefiind detectate sau raportate o serie de depășiri; nu 
există dovezi care să ateste verificarea combustibilului pe durata zborului, conform cerințelor 
OPS 1.375.
Având în vedere deficiențele menționate, în februarie 2010, Comisia a început consultări cu 
autoritățile competente din Letonia, exprimându-și îngrijorările serioase cu privire la siguranța 
operațiunilor și continuitatea navigabilității aeronavei operate de transportatorul aerian 
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Aviation Company Inversija, solicitând clarificări privind situația și măsurile întreprinse atât 
de autorități, cât și de transportatorul aerian pentru remedierea deficiențelor identificate.

Autoritățile competente din Letonia au indicat faptul că intenționează să suspende certificatul 
de operator aerian (COA) al Aviation Company Inversija, iar la 16 martie 2010 au făcut acest 
lucru.

Cazul Inversija a fost examinat cu ocazia reuniunii Comitetului pentru Siguranță Aeriană din 
17-19 martie 2010 de la Bruxelles, alături de alte cazuri ale unor transportatori europeni. 
Comitetul pentru Siguranță Aeriană și Comisia au luat act de măsurile luate de autoritățile 
competente din Letonia. Acest lucru a fost reflectat în considerentele 9 și 10 din 
Regulamentul (UE) nr. 273/2010 al Comisiei din 30 martie 2010 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni 
care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității.

Concluzie

Comisia nu consideră că există motive pentru a contesta decizia autorităților competente din 
Letonia de a suspenda certificatul de operator aerian din cauza neconformităților cu legislația 
europeană în materie de siguranță aeriană. Aceste neconformități au fost atestate de 
autoritățile competente din Danemarca cu ocazia inspecțiilor la sol și de Agenția Europeană 
de Siguranță a Aviației cu ocazia unei inspecții de standardizare desfășurate în Letonia. 

Comisia consideră că argumentele prezentate de petiționar nu pot fi reținute în acest caz, 
deoarece dreptul muncii nu prevalează în fața necesității respectării cerințelor privind 
siguranța aviației stabilite de legislația comunitară. 

Comisia dorește să sublinieze că toate acțiunile pe care le-a întreprins s-au derulat în strictă 
conformitate cu legislația comunitară și, prin urmare, respinge în mod oficial afirmațiile 
făcute de petiționar referitoare la legalitatea acestor acțiuni. 


