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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0983/2011, внесена от Robert Caron, с френско гражданство, 
подкрепена от голям брой подписи, относно отмяна на задължението за 
план на полета по отношение на полети в  рамките на Общността, 
осъществявани според правилата за визуални полети (ПВП)

1. Резюме на петицията

Правилата за визуални полети изискват пилотът да разполага с видимост извън 
пилотската кабина, да контролира надморската височина на въздухоплавателния съд, да 
пилотира и да избягва препятствия и други въздухоплавателни съдове. Няколко 
държави членки настояват за планове на полетите за презграничните полети. 
Вносителите на петицията считат, че това е „скрит“ граничен контрол на полетите, 
осъществявани в рамките на шенгенските държави. Те желаят отмяна на това 
изискване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Петицията се отнася до текущата работа по създаването на набор от Стандартизирани 
европейски правила за полети (SERA) и по-специално до част А, по която държавите 
членки се договориха в началото на 2011 г. (все още не е публикувана, понеже се 
очаква част Б). Тъй като инструкцията е основана на наредбите на Международната 
организация за гражданска авиация (ICAO), тя включва също така изисквания за 
представяне на планове на полетите, които пресичат международните граници. Очаква 
се инструкцията да бъде представена в окончателен вид през март 2012 г. и въведена 
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между декември 2012 и декември 2014 г. 

Комисията предложи да се отмени изискването за план на полета при полети в рамките 
на шенгенското пространство, когато се провеждат действия съгласно правилата за 
визуални полети (ПВП) през 2011 г. Както отбелязва вносителят на петицията, такава 
практика вече съществува в някои държави членки, които са счели, че подобни планове 
на полетите имат много малка допълнителна стойност за целите на управлението на 
въздушния трафик. Аналогичните полети във вътрешните граници на отделните 
държави не са обект на това изискване. В някои държави членки обаче предложението 
на Комисията беше отхвърлено от военни съображения и от съображения за сигурност.

От гледна точка на Шенген следва да се отбележи, че вътрешните граници могат да 
бъдат пресичани във всяка точка, без да се извършва гранична проверка на 
превозваните лица. В случаите, когато е налице съмнение относно това дали даден 
полет пристига изключително от или пътува единствено за териториите на държавите 
членки без междинно кацане на територията на трета страна, гранични проверки се 
извършват на лица, осъществяващи частни полети, в съответствие с точка 2.3.3. от 
приложение VI на Кодекса на шенгенските граници. Представянето на план на полета 
по същество не представлява гранична проверка.
Заключение

Компромисът, постигнат през 2011 г., позволява на държавите членки да отменят на 
двустранна основа със съседите си изискването за план на полета. Следващия път, 
когато съответните правила се разглеждат отново, Комисията ще обсъди повторното 
внасяне на предложение за отмяна на изискванията.


