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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0983/2011, adresată de Robert Caron, de cetățenie franceză, 
însoțită de numeroase semnături, privind eliminarea obligativității planurilor 
de zbor pentru zborurile intracomunitare efectuate în conformitate cu 
regulile de zbor la vedere (VFR)

1. Rezumatul petiției

Regulile de zbor la vedere (VFR) impun ca pilotul să fie capabil să vadă în exteriorul cabinei 
de pilotaj, să controleze altitudinea aeronavei, să piloteze și să evite obstacolele și alte 
aeronave. Mai multe state membre insistă asupra planurilor de zbor pentru zborurile 
transfrontaliere. Petiționarii consideră că acesta reprezintă un control la frontieră „ascuns” 
pentru zborurile operate în cadrul frontierelor statelor din zona Schengen. Aceștia doresc 
eliminarea acestei cerințe.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Petiția se referă la activitatea în curs de desfășurare legată de crearea unui set de norme 
europene standardizate privind spațiul aerian (SERA) și mai exact la partea A a acestui set de 
norme, care a fost convenită de către statele membre la începutul anului 2011 (nepublicată 
încă pentru că se așteaptă finalizarea părții B). Întrucât normele se bazează pe dispozițiile 
OACI, acestea includ, de asemenea, cerințe pentru depunerea unor planuri de zbor pentru 
zborurile internaționale. Se preconizează că setul de norme va fi finalizat în luna martie 2012 
și va fi pus în aplicare în perioada decembrie 2012 - decembrie 2014. 
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Comisia a propus în anul 2011 eliminarea cerinței de a depune planuri de zbor pentru 
zborurile efectuate în spațiul Schengen, dacă acestea au loc în conformitate cu regulile de zbor 
la vedere (VFR). Astfel cum a remarcat petiționarul, acest lucru se practică deja în unele state 
membre în care astfel de planuri de zbor au fost considerate ca având o importanță redusă 
pentru gestionarea traficului aerian. Zborurile comparabile la nivel național nu fac obiectul 
acestei cerințe. Totuși, din considerente militare și de securitate, unele state membre au 
respins propunerea Comisiei.

Din perspectiva spațiului Schengen, ar trebui menționat faptul că frontierele interne pot fi 
traversate în orice punct, fără să se efectueze un control la frontieră al persoanelor. Numai în 
cazul în care nu se poate stabili cu certitudine că un zbor are proveniența sau destinația 
exclusiv pe teritoriile statelor membre, fără nicio escală pe teritoriul unei țări terțe, controalele 
la frontieră se efectuează asupra persoanelor din zboruri private, în conformitate cu punctul 
2.3.3. din anexa VI la Codul frontierelor Schengen. Prezentarea planurilor de zbor ca atare nu 
constituie un control la frontieră.
Concluzie

Compromisul obținut în anul 2011 permite statelor membre să elimine pe o bază bilaterală cu 
vecinii lor cerința privind planurile de zbor. Comisia va lua în considerare prezentarea din nou 
a propunerii de eliminare a cerințelor în cadrul următoarei revizuiri a normelor relevante.


