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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0983/2011 dėl įsipareigojimo vykdyti skrydžius Bendrijos viduje 
pagal regimųjų skrydžių taisyklių (RST) skrydžių planus panaikinimo, kurią 
pateikė Prancūzijos pilietis Robert Caron, su daug parašų

1. Peticijos santrauka

RST taisyklėse reikalaujama, kad pilotas galėtų matyti už kabinos ribų, valdyti orlaivio aukštį, 
vairuoti ir išvengti kliūčių bei kitų orlaivių. Keletas valstybių narių skrydžiams per valstybių 
sienas reikalauja skrydžių planų. Peticijos pateikėjai mano, kad tai „slapta“ Šengeno 
valstybėse vykdomų skrydžių sienų kontrolė. Jie nori, kad šis reikalavimas būtų panaikintas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Peticija susijusi su tebevykstančiais darbais siekiant nustatyti standartizuotas Europos 
skraidymo taisykles (SERA), konkrečiau – šių taisyklių A dalį, kuriai valstybės narės pritarė 
2011 m. pradžioje (dar neskelbta, nes laukiama, kol bus paskelbta B dalis). Kadangi taisyklės 
grindžiamos Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) nuostatomis, jose taip pat 
nustatytas reikalavimas skrydžiams per valstybių sienas pateikti skrydžių planus. Tikimasi, 
kad taisyklės bus parengtos 2012 m. kovo mėn. ir įgyvendinamos 2012 m. gruodžio mėn.–
2014 m. gruodžio mėn.

2011 m. Komisija pasiūlė panaikinti reikalavimą Šengeno erdvėje vykdomiems skrydžiams 
pateikti skrydžių planus, kai taikomos regimųjų skrydžių taisyklės (RST). Kaip peticijos 
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pateikėjas pažymėjo, tai jau taikoma kai kuriose valstybėse narėse, kuriose manoma, kad tokie 
skrydžių planai įgyvendinant oro eismo valdymo tikslus beveik nenaudingi. Šis reikalavimas 
netaikomas panašiems nacionaliniams skrydžiams. Tačiau kai kuriose valstybėse narėse 
kariniais ir saugumo sumetimais Komisijos pasiūlymas buvo atmestas.

Šengeno erdvės atžvilgiu pažymėtina, kad vidaus sienas galima kirsti bet kurioje vietoje, ir jas 
kertantys asmenys kertant sieną netikrinami. Pagal Šengeno sienų kodekso VI priedo 
2.3.3 punktą privačiais skrydžiais skrendantys asmenys kertant sieną yra tikrinami tik tuo 
atveju, jei nėra tiksliai žinoma, ar skrydis yra tik iš valstybių narių teritorijų arba tik į jas 
nenutūpiant trečiosios šalies teritorijoje. Skrydžių planų teikimas nelaikomas pasienio 
kontrole.
Išvada

2011 m. pasiekus kompromisą valstybės narės gali dvišaliu pagrindu panaikinti reikalavimą 
savo kaimynėms pateikti skrydžių planus. Kai kitą kartą atitinkamos taisyklės bus vėl 
persvarstomos, Komisija apsvarstys galimybę dar kartą pateikti pasiūlymą panaikinti šiuos 
reikalavimus.“


