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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0983/2011, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais 
Robert Caron un kam pievienots daudz parakstu, par to, lai atceltu 
pienākumu par lidojumu plāniem attiecībā uz lidojumiem, kurus veic 
saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem (VFR) Kopienas iekšienē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Saskaņā ar VFR noteikumiem pilotam ir jāredz ārpus kabīnes, jākontrolē lidmašīnas 
augstums, jāvada lidmašīna un jāizvairās no šķēršļiem un citiem gaisa kuģiem. Vairākas 
dalībvalstis uzstāj uz lidojumu plānu nepieciešamību lidojumiem pāri valstu robežām. 
Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka tā ir „slēpta” robežas kontrole lidojumiem, kurus veic 
Šengenas valstu robežās. Viņi vēlas, lai šī prasība tiktu atcelta.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 20. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Lūgumraksts ir saistīts ar darbu, kas norit, lai izstrādātu Standartizētu Eiropas lidojumu 
noteikumu (SERA) kopu, konkrētāk — to A daļu, par kuru dalībvalstis vienojās 2011. gada
sākumā (gaidot B daļas pieņemšanu, A daļa vēl nav publicēta). Tā kā noteikumi ir pamatoti ar 
ICAO noteikumiem, tie ietvēra arī prasības par lidojumu plānu iesniegšanu attiecībā uz 
lidojumiem pāri starptautiskajām robežām. Paredzams, ka noteikumu izstrāde tiks pabeigta 
2012. gada martā un tos īstenos laikā no 2012. gada decembra līdz 2014. gada decembrim. 

Komisija ierosināja atcelt prasību iesniegt lidojumu plānus attiecībā uz lidojumiem Šengenas 
zonas iekšienē, 2011. gadā darbojoties atbilstīgi vizuālo lidojumu noteikumiem. Kā norāda 
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lūgumraksta iesniedzējs, šāda prakse jau pastāv atsevišķās dalībvalstīs, kurās tiek uzskatīts, ka 
šādi lidojumu plāni sniedz ļoti nelielu pievienoto vērtību saistībā ar gaisa satiksmes 
pārvaldības mērķiem. Šo prasību nepiemēro pielīdzināmiem valsts lidojumiem. Tomēr dažu 
dalībvalstu militāro un drošības apsvērumu dēļ Komisijas priekšlikums tika noraidīts.

Raugoties no Šengenas zonas perspektīvas, būtu jānorāda, ka iekšējās robežas drīkst šķērsot 
jebkurā laikā, personām nepiemērojot robežu kontroles pasākumus. Tikai tad, ja ir šaubas par 
to, vai lidaparāts ierodas vienīgi no dalībvalstu teritorijas vai dodas vienīgi uz dalībvalstu 
teritoriju, nenolaižoties trešās valsts teritorijā, saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 
VI pielikuma 2.3.3. punktu privātu reisu pasažieriem piemēro robežu kontroles pasākumus. 
Lidojumu plānu iesniegšana nav uzskatāma par robežu kontroles pasākumu.
Secinājums

2011. gadā panāktais kompromiss sniedz iespēju dalībvalstīm sadarbībā ar kaimiņvalstīm 
divpusēji atcelt prasību par lidojumu plāniem. Komisija apsvērs priekšlikuma atkārtotu 
iesniegšanu, lai atceltu prasības nākamajā reizē, kad atkal tiks pārskatīti atbilstīgie noteikumi.


