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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0983/2011, του Robert Caron, γαλλικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από πολυάριθμες υπογραφές, σχετικά με την κατάργηση της 
υποχρέωσης κατάρτισης σχεδίων πτήσης για πτήσεις στο εσωτερικό της 
Κοινότητας που διενεργούνται βάσει των κανόνων πτήσης εξ όψεως (VFR)

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι κανόνες πτήσης εξ όψεως (VFR) απαιτούν ο πιλότος να είναι σε θέση να βλέπει έξω από 
τον θάλαμο διακυβέρνησης, προκειμένου να ελέγχει το ύψος στο οποίο πετά το αεροσκάφος, 
να το πλοηγεί και να αποφεύγει εμπόδια και άλλα αεροσκάφη. Αρκετά κράτη μέλη επιμένουν 
στην κατάρτιση σχεδίων πτήσης για πτήσεις που πραγματοποιούνται πέραν των κρατικών 
συνόρων. Οι αναφέροντες θεωρούν ότι αυτό συνιστά «συγκεκαλυμμένο» συνοριακό έλεγχο 
των πτήσεων που πραγματοποιούνται εντός των συνόρων των κρατών Σένγκεν. Επιθυμούν 
την κατάργηση αυτής της προϋπόθεσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 20 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Στην αναφορά γίνεται λόγος για τις υπό εξέλιξη εργασίες θέσπισης μιας σειράς 
τυποποιημένων ευρωπαϊκών κανόνων αέρος που αφορούν πιο συγκεκριμένα το Μέρος Α, για 
το οποίο τα κράτη μέλη συμφώνησαν στις αρχές του 2011 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί, 
καθώς αναμένεται το Μέρος Β). Δεδομένου ότι ο κανονισμός βασίζεται σε διατάξεις του 
ΔΟΠΑ (ICAO), περιελάμβανε και απαιτήσεις για την υποβολή σχεδίων πτήσης για 
διασυνοριακές πτήσεις. Ο κανονισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2012 και να 
εφαρμοστεί μεταξύ του Δεκεμβρίου 2012 και του Δεκεμβρίου 2014. 
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Το 2011 η Επιτροπή πρότεινε να καταργηθεί η απαίτηση καταχώρισης των σχεδίων πτήσης 
για πτήσεις εντός της ζώνης Σένγκεν, όταν η πτήση πραγματοποιείται βάσει των κανόνων 
πτήσης εξ όψεως. Όπως επεσήμανε και ο αναφέρων, αυτή η πρακτική έχει ήδη καθιερωθεί σε 
ορισμένα κράτη μέλη που έκριναν ότι τα εν λόγω σχέδια πτήσης έχουν ελάχιστη 
προστιθέμενη αξία για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Εθνικές πτήσεις παρόμοιου 
τύπου δεν υπόκεινται στη συγκεκριμένη απαίτηση. Ωστόσο, για στρατιωτικούς λόγους και 
για λόγους ασφαλείας, σε ορισμένα κράτη μέλη η πρόταση της Επιτροπής απερρίφθη.

Υπό το πρίσμα του Σένγκεν, πρέπει να σημειωθεί ότι τα εσωτερικά σύνορα μπορούν να 
διασχισθούν σε οποιοδήποτε σημείο χωρίς τη διενέργεια συνοριακού ελέγχου των προσώπων. 
Μόνο όταν δεν είναι βέβαιο ότι η πτήση έχει αποκλειστική προέλευση ή προορισμό κράτος 
μέλος, χωρίς ενδιάμεση προσγείωση στο έδαφος τρίτης χώρας, πρέπει να διενεργούνται 
έλεγχοι των προσώπων που μετακινούνται σε ιδιωτική πτήση, σύμφωνα με το σημείο 2.3.3 
του παραρτήματος VI του κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Η υποβολή τέτοιων σχεδίων πτήσης 
δεν συνιστά συνοριακό έλεγχο.

Συμπέρασμα

Ο συμβιβασμός που επετεύχθη το 2011 επιτρέπει στα κράτη μέλη την κατάργηση της 
απαίτησης υποβολής σχεδίων πτήσης σε διμερές επίπεδο με τις γειτονικές τους χώρες. Η 
Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβληθεί εκ νέου πρόταση για την κατάργηση των 
απαιτήσεων, την επόμενη φορά που θα επανεξετασθούν οι σχετικοί κανόνες.


