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Komisja Petycji

16.3.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0983/2011, którą złożył Robert Caron (Francja) wraz z licznymi 
podpisami, w sprawie zniesienia obowiązku opracowywania planów lotu, 
wymaganych przepisami wykonywania lotu z widocznością (VFR), w 
odniesieniu do lotów wewnątrzwspólnotowych

1. Streszczenie petycji

Zgodnie z przepisami wykonywania lotu z widocznością pilot powinien móc obserwować z 
kokpitu sytuację na zewnątrz statku powietrznego, kontrolować jego wysokość, sterować nim 
oraz omijać przeszkody i inne statki powietrzne. Kilka państw członkowskich domaga się 
opracowywania planów lotu w przypadku lotów wykonywanych ponad granicami państw. 
Składający petycję uznają to za „potajemną” kontrolę graniczną lotów wykonywanych w 
granicach państw należących do strefy Schengen i domagają się zniesienia tego wymogu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Petycja dotyczy toczących się prac nad stworzeniem pakietu ujednoliconych europejskich 
przepisów ruchu lotniczego (SERA), a konkretnie jego części A uzgodnionej przez państwa 
członkowskie na początku 2011 r. (dotychczas nieopublikowanej, w oczekiwaniu na część B). 
W związku z tym, że odnośne przepisy wynikają z postanowień ICAO, zawierają one także 
wymóg opracowywania planów lotu w przypadku lotów wykonywanych ponad granicami 
państw. Przepisy te mają zostać dopracowane w marcu 2012 r., a ich wdrożenie jest 
planowane na okres od grudnia 2012 r. do grudnia 2014 r. 
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Komisja w 2011 r. zaproponowała zniesienie wymogu przedkładania planów lotu w 
przypadku lotów pomiędzy państwami należącymi do strefy Schengen zgodnie z przepisami 
wykonywania lotu z widocznością (VFR). Jak stwierdził składający petycję, jest to już 
stosowane w niektórych państwach członkowskich, w których uznano, że plany lotu tylko 
nieznacznie ułatwiają zarządzanie ruchem lotniczym. Porównywalne loty krajowe nie zostały 
objęte tym wymogiem. Względy wojskowe i bezpieczeństwa w niektórych państwach 
członkowskich spowodowały jednak, że wniosek Komisji został odrzucony.

Z perspektywy Schengen należy zauważyć, że granice wewnętrzne mogą być w każdej chwili 
przekraczane bez przeprowadzania odprawy granicznej przewożonych osób. Tylko w 
przypadku, gdy pojawiają się wątpliwości, czy lot odbywa się wyłącznie z terytoriów państw 
członkowskich lub tylko zmierza w ich kierunku bez międzylądowania na terytorium państwa 
trzeciego, należy przeprowadzić odprawę graniczną osób w lotach prywatnych zgodnie z pkt. 
2.3.3. załącznika VI kodeksu granicznego Schengen. Samo przedstawienie planów lotu nie 
stanowi odprawy granicznej.

Wniosek

Osiągnięty w 2011 r. kompromis pozwala państwom członkowskim na zniesienie wymogu 
opracowywania planów lotu na zasadach wzajemności z państwami sąsiadującymi. Komisja 
rozważy ponowne przedstawienie wniosku zniesienia tego wymogu następnym razem, gdy 
wspomniane przepisy będą poddane przeglądowi.


