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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.9.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0503/2010, внесена от Andrejs Saiko, с латвийско гражданство, от 
името на служителите на авиокомпания „Inversija”, относно 
предполагаемо нарушаване на трудовите права във връзка с прекратяване 
на търговската дейност на самолета ИЛ-76 от страна на латвийската 
авиокомпания „Inversija”

1. Резюме на петицията

Вносителят разкрива факти, свързани с оказан натиск от страна на длъжностни лица от 
ГД „Енергетика и Транспорт” на Европейската комисия върху Латвийската агенция за 
гражданска авиация (CAA), което е довело до отнемането на свидетелството за 
въздушен оператор за самолета ИЛ-76 на латвийската авиокомпания „Inversija”. 
Вносителят обяснява, че решението за забраняване на търговската употреба на 
самолета е довело до загуба на договор с датското министерство на отбраната за 
доставки за датските военни части в Афганистан с преки последствия върху работните 
места на осемдесет служители. Според вносителя, предишните проверки за 
безопасност, проведени от CAA–Франция и CAA–Дания, не са показали наличието на 
проблеми в самолета. Според него взетото решение е резултат от незаконни действия и 
той моли Европейския парламент да се намеси и да защити правото на труд на 
служителите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 септември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.
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През 2009 г. Комисията събра документирани доказателства за сериозни пропуски на 
авиопревозвача „Inversija“, сертифициран в Латвия, което е видно от резултатите от 
наземните инспекции, преведени от компетентните органи на Дания, и резултатите от 
проверките по стандартизация, извършени от Европейската агенция за авиационна 
безопасност.
Компетентните органи в Дания са открили значителни пропуски по време на наземните 
инспекции, извършени в рамките на програма SAFA. По-специално е било установено, 
че превозвачът ползва самолет Ilyushin 76 със свидетелство за въздушен оператор, 
което не съответства приложение 6 на ICAO и приложение III (EU-OPS) към Регламент 
(ЕО) № 3922/91.

Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) е установила наличие на 
непосредствена заплаха за сигурността по време на инспекцията по стандартизация в 
Латвия, проведена в периода между 30 ноември и 4 декември 2009 г. в рамките на 
Регламент (EО) № 736/2006, което включва дейността на въздушния превозвач 
„Inversija“. Тази непосредствена заплаха за сигурността е била свързана с работата и 
летателната годност на самолет от типа IL-76T, регистриран YL-LAK и YL-LAL, с 
който оперира въздушният превозвач Aviation Company “Inversija”Limited. EASA е 
съобщила, че, макар свидетелството за въздушен оператор на този авиопревозвач да е 
ограничено до карго операции, е имало сигурни доказателства, че операторът използва 
самолета за превоз на пътници, достигащи до 48 души. Освен това по време на 
проверката не е могло да се установят условията за безопасна модификация на 
самолета и безопасното му ползване и EASA е поискала от компетентните органи да 
предприемат незабавни действия.
В резултат, на 7 декември 2009 г. компетентният орган в Латвия временно е оттеглил 
разрешението за превоз на пътници, а на 15 декември 2009 г .  го е оттеглил 
окончателно.

Същата стандартизационна инспекция, извършена от EASA, е установила също, че 
въздушният превозвач, авиокомпания „Inversija“, която извършва търговски въздушен 
транспорт, не отговаря на важни разпоредби съгласно приложение III (EU-OPS) към 
Регламент (EО) № 3922/91. По-специално е било установено, че авиопревозвачът не 
отговаря на изискванията на точки OPS1.035, OPS1.037, OPS1.175(o), OPS 1.180(a)2, 
OPS 1.375, OPS 1.725(a), OPS1.875, OPS1.945, OPS1.1100 и OPS1.1120 на 
гореспоменатия регламент: самолетът не притежава стандартния сертификат за 
летателната годност, издаван в съответствие с приложение (част-21) към Регламент 
(EО) № 1702/2003, съгласно изискването на точка OPS1.180(a); поддържането на 
летателната годност на въздухоплавателното средство не е гарантирана съгласно 
приложение I (част М) към Регламент (EО) № 2042/2003, съгласно изискването на 
OPS1.175(o), OPS1.180(a)2 и OPS1.875(б);  техническото обслужване на самолета не се 
извършва съгласно приложение II (част 145) към Регламент (EО) № 2042/2003 съгласно 
изискването на точка OPS1.875(a);  системата за качество не е достатъчно ефективна, за 
да съответства на изискванията съгласно точка OPS1.035;  операторът не е въвел 
програма за предотвратяване на инциденти, която включва наблюдение на данните за 
полетите съгласно точка OPS1.037;   операторът не е осигурил обучение по управление 
на ресурсите на екипажа за всички членове на бордния екипаж съгласно точка 
OPS1.945(a)9;   операторът не контролира достатъчно добре отчитането на дежурствата 
на членовете на екипажа съгласно изискванията на точки OPS1.1100 и OPS1.1120, тъй 
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като няколко по-дълги дежурства не са били нито отбелязани, нито докладвани; няма 
доказателства за редовни проверки за разхода на гориво по време на полет, съгласно 
изискванията на точка OPS1.375.
Като взе предвид горепосочените пропуски, през февруари 2010 г. Комисията се 
консултира с компетентните органи на Латвия, като изрази сериозни опасения относно 
безопасността на експлоатацията и летателната годност на самолета, опериран от 
въздушния превозвач авиокомпания „Inversija“ и поиска обяснения относно 
положението, както и относно действията, предприети от органите и от въздушния 
превозвач за отстраняване на установените пропуски.
Компетентните органи на Латвия са посочили, че възнамеряват да оттеглят 
свидетелството за въздушен оператор на въздушния превозвач авиокомпания 
„Inversija“ и са направили това на 16 март 2010 г.

Случаят на „Inversija“ е бил преразгледан по време на заседанието на Комитета за 
авиационна безопасност, проведено между 17 и 19 март 2010 г. в Брюксел, наред с 
други случаи, които се отнасят до европейски превозвачи. Комитетът за авиационна 
безопасност и Комисията са взели под внимание действията, предприети от 
компетентните органи в Латвия. Това е било отразено в съображения (9) и (10) от 
Регламент (ЕС) № 273/2010 на Комисията от 30 март 2010 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните 
превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността.

Заключение

Комисията не вижда причина да оспорва решението на компетентните органи в Латвия 
за оттегляне на свидетелството за въздушен оператор на вносителя поради 
несъответствие с европейското законодателство в областта на авиационната 
безопасност. Въпросните несъответствия са били потвърдени от компетентните органи 
на Дания по време на наземните инспекции, както и от Европейската агенция за 
авиационна безопасност по време на инспекция за стандартизация на Латвия.

Комисията е на мнение, че доводите, представени от вносителя на петицията, не могат 
да бъдат подкрепени, тъй като трудовите права нямат предимство пред необходимото 
спазване на изискванията за авиационна безопасност, установени в законодателството 
на Общността.  

Комисията желае да подчертае, че всичките й действия са предприети при стриктно 
спазване на законодателството на Общността и следователно официално изразява 
несъгласие с твърденията, изказани от вносителя на петицията относно законността на 
тези действия. 

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 28 септември 2012 г.

След коментарите, предоставени от вносителя на петицията на 27 юли 2011 г., които по 
същество оспорват елементите, представени от Комисията и Европейската агенция за 
авиационна безопасност (EASA), Комисията би искала да формулира следните 
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бележки.

Законодателството на ЕС в областта на авиационната безопасност се прилага за всички 
предприятия, установени в Латвия, и за всички въздухоплавателни средства, 
регистрирани в Латвия след присъединяването й към ЕС. Въздушните превозвачи, 
лицензирани в Латвия, включително Inversija, и използващи самолети, регистрирани в 
Латвия, включително от тип IL-76, следователно трябва да спазват законодателството 
на ЕС, считано от тази дата. Евентуално спазване на националното законодателство, 
което вече не е валидно, следователно не е от значение.

Въздухоплавателни средства, които не спазват законодателството на ЕС, трябва да 
прекратят търговска дейност в съответствие с Регламенти  (EИО) No 3922/91, (EО) No 
1702/2003 и (EО) No 2042/2003. Всички други въздухоплавателни средства от тип IL-
76, регистрирани в ЕС или използвани от превозвачи, установени в ЕС, са прекратили 
търговска дейност; следователно свързаното с дискриминация възражение не е от 
значение.

Дейността на “Inversija”продължава въз основа на искане за дерогация, направено от 
Латвия на 23 юни 2008 г. и 9 февруари 2009 г., при липса на решение на Комисията по 
въпроса. Искането за дерогация показва, че “Inversija”и Латвия знаят, че “Inversija”на 
практика не спазва приложимото законодателство на ЕС. Комисията се консултира с 
EASA относно аспекти на летателната годност на искането за дерогация и заключава с 
писмо от 21 октомври 2008 г., че това искане не предоставя приемливо ниво на 
безопасност. Това показва, че както EASA, така и Комисията оценяват нивото на 
безопасност на “Inversija”още от 2008 г. Вследствие на това, възражението за задна дата 
не може да се запази.

При липса на решение по случая и с цел получаване на повече свързана с безопасността 
информация, държавите членки са приканени да проверят за съответствие операциите 
на “Inversija”и летателната годност чрез приоритетни наземни инспекции (SAFA). Това 
е стандартна практика, използвана за много други превозвачи на ЕС и на страни извън 
него, с цел потвърждаване на евентуални опасения относно безопасността; 
следователно свързаното с дискриминация възражение не е от значение.

Наземна инспекция в Дания води до няколко констатации за неспазване във връзка с 
международни стандарти за авиационна безопасност, някои от които съществени, 
например това, че операции не са провеждани в съответствие със Свидетелството за 
авиационен оператор. Тези констатации на неспазване, направени от компетентните 
органи на Дания, са фактически и по-късно потвърдени от EASA; следователно 
Комисията не вижда причина да бъдат оспорвани.

EASA провежда инспекция за стандартизация на Латвия, свързана с инспекция на 
“Inversija”в областта на летателната годност и операциите; вследствие на тази 
инспекция на 4 декември 2009 г .  са докладвани многобройни констатации на 
неспазване по отношение на законодателството на ЕС за авиационна безопасност, 
включително непосредствена заплаха за безопасността, както е подробно обяснено в 
предишни наблюдения. Тези констатации, направени от EASA и докладвани пред 
компетентните органи на Латвия и пред Комисията, в съответствие с установени 
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процедури, са фактически; Комисията не вижда основание за оспорването им на този 
късен етап. Напротив, няма доказателства на предприятието, че са предприели мерки, 
които да удовлетворят компетентните органи на Латвия.

С оглед на цялата посочена по-горе информация, Комисията уведомява Латвия, на 21 
декември 2009 г., че исканото изключение не може да се разглежда благосклонно, като 
приканва Латвия да оттегли искането. Поради съществуването на непосредствени 
заплахи за безопасността и други нерешени въпроси, свързани с безопасността, 
Комисията също решава да постави началото на консултации в рамките на Регламент 
(EО) No 2111/2005 и Регламент (EО) No 473/2006 за неговото изпълнение.  Тъй като 
компетентните органи на Латвия изразяват готовност да преустановят Свидетелството 
за авиационен оператор на въздушния превозвач авиокомпания “Inversija”и правят това 
на 16 март 2010 г., не е счетено за необходимо продължаване на производството за 
решение относно евентуални ограничения за извършване на дейност.

В края на краищата, компетентните органи на Латвия решават, на 19 януари 2012 г., да 
анулира Свидетелството за авиационен оператор на авиокомпания “Inversija” и в 
резултат на това въздушният превозвач престава да съществува.

Заключение

Комисията потвърждава, че не вижда причина да оспорва решенията на компетентните 
органи в Латвия за прекратяване и, неотдавна, за оттегляне на Свидетелството за 
въздушен оператор на „Inversija” поради несъответствие с европейското 
законодателство в областта на авиационната безопасност. Решенията се основават на 
фактически констатации, потвърдени от EASA.

Комисията оценява от 2008 г. насам безопасността на “Inversija” и свързаното с това 
искане за дерогация, с помощта на EASA, и информира компетентните латвийски 
органи относно заключенията на Комисията във връзка с такава дерогация на 21 
декември 2009 г.

Комисията подчертава, че всички нейни действия във връзка със случая са предприети 
при стриктно спазване на правото на Съюза и стандартните процедури, при 
прозрачност и липса на дискриминация.

В края на краищата, Комисията потвърждава своето становище, че доводите, 
представени неколкократно от вносителя на петицията, не могат да бъдат подкрепени, 
тъй като трудовите права или икономическите съображения нямат предимство пред 
необходимото спазване на изискванията за авиационна безопасност, установени в 
законодателството на Съюза.


