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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Robert Caron francia állampolgár által benyújtott 0983/2011. számú, 
számos aláírást tartalmazó petíció a látvarepülési szabályok hatálya alá 
tartozó Közösségen belüli járatokra vonatkozó repülésiterv-készítési 
kötelezettség eltörléséről

1. A petíció összefoglalása

A látvarepülési szabályok előírják, hogy a repülőgép magasságának ellenőrzése, a navigáció, 
valamint az akadályok és más repülőgépek elkerülése érdekében a pilótáknak ki kell látniuk a 
pilótafülkéből. Számos tagállam ragaszkodik a repülési tervekhez a határokon átnyúló járatok 
esetében. A petíció benyújtója szerint ez „burkolt” határellenőrzést jelent a schengeni államok 
határain belül üzemelő járatok esetében. A petíció benyújtója e követelmény eltörlését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A petíció az egységes európai légi szabályok (SERA) kidolgozására irányuló, folyamatban 
lévő munkával foglalkozik, konkrétabban pedig a dokumentum A. részével, amelyről a 
tagállamok 2011 elején állapodtak meg (azt még nem tették közzé, a B. részre várva). Mivel a 
szabályozás ICAO-rendelkezéseken alapul, a nemzetközi határokat átlépő járatok esetében 
repülési tervek benyújtására vonatkozó követelményeket is magában foglal. A szabályozást 
várhatóan 2012 márciusában véglegesítik, végrehajtására pedig 2012 decembere és 2014 
decembere között kerül sor. 
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A Bizottság 2011-ben javaslatot tett a schengeni térségen belül közlekedő járatok repülési 
tervének benyújtására vonatkozó követelmény eltörlésére, mégpedig a látvarepülési szabályok 
szerinti járatok esetében. Amint arra a petíció benyújtója is rámutat, ez már a gyakorlatban is 
megjelenik egyes tagállamokban, ahol az ilyen repülési terveknek légiforgalmi irányítási 
szempontból igen csekély hozzáadott értéket tulajdonítanak. A hasonló feltételek mellett 
üzemelő nemzeti járatok nem tartoznak e követelmény hatálya alá. Egyes tagállamok katonai 
és biztonsági megfontolásai miatt azonban a Bizottság javaslatát végül elutasították.

A schengeni térség szempontjából meg kell jegyezni, hogy a belső határok bármikor 
átléphetők anélkül, hogy a személyeken határellenőrzést hajtanának végre. Az illetékes 
hatóságoknak csupán akkor kell személyellenőrzést végrehajtaniuk a magánjáratokon, ha 
kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy egy járat harmadik ország területén való leszállás 
nélkül kizárólag a tagállamok területéről érkezik-e vagy oda tart-e, amint azt a Schengeni 
Határ-ellenőrzési Kódex VI. mellékletének 2.3.3. pontja előírja. A repülési tervek benyújtása 
– mint olyan – nem minősül határellenőrzésnek.

Következtetés

A 2011-ben elért kompromisszum lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy szomszédaikkal 
közösen, kétoldalú alapon eltöröljék a repülési tervekre vonatkozó követelményt. A Bizottság 
a továbbiakban fontolóra veszi annak lehetőségét, hogy ismételten javaslatot terjeszt elő a 
követelmények eltörlésére vonatkozóan, amikor újra felülvizsgálják a vonatkozó szabályokat.


