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Tárgy: Andrejs Saiko, lett állampolgár által az Inversija légitársaság személyzete 
nevében benyújtott 0503/2010. számú petíció a lett Inversija légitársaság IL-
76 típusú repülőgépeinek forgalomból való kivonása kapcsán a munkajogok 
állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja az Európai Bizottság Energiaügyi és Közlekedési 
Főigazgatóságának tisztviselői által a lett polgári repülési ügynökségre gyakorolt nyomást, 
ami a lett Inversija légitársaság IL-76 típusú repülőgépei üzemben tartási engedélyének 
bevonásához vezetett. A petíció benyújtója kifejti, hogy a repülőgép kereskedelmi célú 
használatát megtiltó határozat a dán védelmi minisztériummal az Afganisztánban tartózkodó 
dán csapatok ellátásáról kötendő szerződés elveszítéséhez vezetett, ami közvetlen hatással van 
nyolcvan alkalmazott állására. A petíció benyújtója szerint a francia és a dán polgári repülési 
ügynökség által korábban elvégzett biztonsági ellenőrzések nem mutattak semmilyen 
problémát a repülőgépekkel kapcsolatban. Úgy véli, hogy a határozatot jogellenes fellépések
eredményeként hozták meg, és arra kéri az Európai Parlamentet, hogy avatkozzon be az 
alkalmazottak munkához való jogának biztosítása érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. szeptember 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.
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A Bizottság 2009-ben összegyűjtötte az Inversija légitársaság részéről rögzített és 
Lettországban igazolt súlyos hiányosságok bizonyítékait, amelyeket a Dánia illetékes 
hatóságai által végzett földi ellenőrzések eredményei, illetve az Európai Repülésbiztonsági 
Ügynökség által végzett szabványosítási vizsgálatok eredményei is igazolnak.

Dánia illetékes hatóságai jelentős hiányosságokat azonosítottak a SAFA-program keretében 
végzett földi ellenőrzéseken. Megállapítást nyert különösen, hogy a légitársaság Ilyushin 76 
repülőgépet üzemeltett olyan üzemben tartási engedéllyel, amely nem felelt meg az ICAO 6. 
mellékletének és a 3922/91/EK rendelet III. mellékletének (EU-OPS).

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) Lettországnak – a 2009. november 30. és 
december 4. között a 736/2006/EK rendelet keretében végzett, az Inversija légitársaság 
üzemeltetésére is kiterjedő – szabványosítási vizsgálata során közvetlen biztonsági kockázatot 
állapított meg. Ez az azonnali biztonsági kockázat az Aviation Company Inversija Limited 
légitársaság által üzemeltetett, YL-LAK és YL-LAL jel alatt lajstromozott Ilyushin IL-76T 
típusú repülőgépek üzemeltetéséhez és légialkalmasságához kapcsolódott. Az EASA 
jelentette, hogy noha a légitársaság üzemben tartási engedélye teherszállításra korlátozódott, 
igazolt bizonyíték volt arra, hogy a légitársaság a repülőgépet legfeljebb 48 utas szállítására 
használta. Ezen túlmenően a repülőgép biztonságos átalakításának és biztonságos 
üzemeltetésének feltételeit a vizsgálat alatt nem lehetett megállapítani, és az EASA felkérte az 
illetékes hatóságokat azonnal intézkedés megtételére.
Ennek következtében Lettország illetékes hatósága visszavonta a 2009. december 7-én kiadott 
ideiglenes, illetve 2009. december 15-én kiadott állandó utasszállítási engedélyt.
Az EASA ugyanezen szabványosítási vizsgálata feltárta, hogy a kereskedelmi légi 
közlekedésben részt vevő Aviation Company Inversija légitársaság nem tartotta be a 
3922/91/EK rendelet III. mellékletének (EU-OPS) lényeges rendelkezéseit. Megállapítást 
nyert különösen, hogy a légitársaság nem tartotta be a fent említett rendelet 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 és OPS1.1120 pontját: a repülőgép nem rendelkezik az 1702/2003/EK rendelet 
mellékletének (21. rész) megfelelően kiadott szabványos légialkalmassági bizonyítvánnyal, 
ahogyan azt az OPS1.180(a) pont előírja; a repülőgép folyamatos légialkalmassága nem 
biztosított a 2042/2003/EK rendelet I. mellékletének (M. rész) megfelelően, ahogyan azt az 
OPS1.175(o), az OPS1.180(a)2 és az OPS1.875(b) előírja; a repülőgép karbantartását nem 
2042/2003/EK rendelet II. mellékletének (145. rész) megfelelően végezték, ahogyan azt az 
OPS1.875(a) előírja; a minőségellenőrzési rendszer nem kellően hatékony az OPS1.035 
pontnak való megfelelés biztosítására; az üzemeltető nem hozott létre olyan baleset-
megelőzési programot, melynek része a repülési adatok figyelemmel kísérése az OPS1.037 
pontnak megfelelően; az üzemeltető nem biztosította a CRM-képzést a repülőszemélyzet 
valamennyi tagja számára, ahogy azt az OPS1.945(a)9 pontja előírja; az üzemeltető nem 
rendelkezik megfelelő ellenőrzéssel a személyzet tagjai szolgálatiidő-nyilvántartása felett, az 
OPS1.1100 és OPS1.1120 előírásának megfelelően, mivel a szolgálati idő számos súlyos 
túllépést nem fedezték fel és nem is jelentették; nincs bizonyíték a repülés közbeni rendszeres 
üzemanyag-ellenőrzésre, ahogy azt az OPS1.375 pont előírja.
Tekintettel a fent említett hiányosságokra, a Bizottság 2010 februárjában konzultációba 
kezdett Lettország illetékes hatóságaival, melynek során komoly aggodalmának adott hangot 
az Aviation Company Inversija légitársaság műveleteinek biztonságosságát és az általa 
üzemeltetett repülőgép légialkalmasságát illetően, és felvilágosítást kért a helyzettel és 
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azokkal az intézkedésekkel kapcsolatban, amelyeket a hatóságok, valamint a légi fuvarozó az 
azonosított hiányosságok felszámolására hoztak.

Lettország illetékes hatóságai jelezték, hogy szándékukban állt az Aviation Company 
Inversija légitársaság üzemben tartási engedélyét felfüggeszteni, és azt 2010. március 16-án 
meg is tették.

Az Inversija ügyét a Brüsszelben 2010. március 17. és 19. között ülésezett repülésbiztonsági 
bizottságban más európai légitársaságok ügyével együtt felülvizsgálták. A repülésbiztonsági 
bizottság és a Bizottság tudomásul vette a Lettország illetékes hatóságai által hozott 
intézkedéseket. Ez a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi 
listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. március 30-i 
273/2010/EU rendelet (9) és (10) preambulumbekezdésében tükröződik.

Következtetés

A Bizottság nem lát okot a Lettország illetékes hatóságainak a petíció benyújtója üzemben 
tartási engedélyének az európai repülésbiztonsági jogszabályoknak való meg nem felelés 
miatti felfüggesztésére vonatkozó határozatának megtámadására. Ezeket a jogsértéseket Dánia 
illetékes hatóságai földi ellenőrzések során, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség pedig 
Lettország szabványosítási vizsgálata során megerősítette.  

A Bizottság véleménye szerint a petíció benyújtója által felsorakoztatott érvek nem 
védhetőek, mivel a munkaügyi jogok nem élveznek elsőbbséget a közösségi jogszabályokban 
megállapított repülésbiztonsági követelmények betartásához képest.  

A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy valamennyi intézkedésére a közösségi 
jogszabályoknak szigorúan megfelelve került sor, és ezért hivatalosan elutasítja a petíció 
benyújtójának az intézkedések jogszerűségére vonatkozó kijelentéseit. 

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. szeptember 28.

A petíció benyújtójának 2011. július 27-i megjegyzéseit követően – amelyek lényegében 
vitatják a Bizottság és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által megállapított 
tényállást – a Bizottság az alábbi észrevételeket szeretné tenni.

Az uniós repülésbiztonsági jogszabályok Lettország uniós csatlakozása óta a Lettországban 
működő valamennyi vállalatra és a Lettországban lajstromozott légi járműre egyaránt 
vonatkoznak. A Lettországban engedélyezett légi fuvarozó vállalkozásoknak és a 
Lettországban lajstromozott, üzemelő légi járműveknek – köztük az IL-76 típusú 
repülőgépeknek – ezért e dátumtól kezdve meg kell felelniük az uniós jogszabályoknak. Az 
elavulttá vált nemzeti szintű szabályozásnak való lehetséges megfelelésnek emiatt nincsen 
jelentősége. 

Az uniós jogszabályoknak meg nem felelő repülőgépeknek a 3922/91/EGK, 1702/2003/EK és 
2042/2003/EK rendeletekkel összhangban abba kell hagyniuk a kereskedelmi 
tevékenységüket. Minden egyéb, az EU-ban lajstromozott vagy az EU-ban székhellyel 
rendelkező légi fuvarozók által használt IL-76 típusú repülőgép beszüntette kereskedelmi 



PE464.846v02-00 4/5 CM\914301HU.doc

HU

működését; a hátrányos megkülönböztetésre hivatkozó tiltakozás így nem mérvadó. 

Az Inversija üzemeltetése egy olyan, 2008. június 23-án és 2009. február 9-én benyújtott 
mentességi kérelem alapján folytatódott, amelyet Lettország az ügyben várható bizottsági 
döntés meghozataláig kérvényezett. E mentességi kérelem azt tanúsítja, hogy az Inversija és 
Lettország egyaránt tisztában volt azzal, hogy az Inversija ténylegesen nem felel meg az uniós 
jogszabályoknak. A Bizottság – az EASA-val e mentességi kérelem légialkalmassági 
szempontjairól folytatott konzultációt követően – 2008. október 21-i levelében arra a 
következtetésre jutott, hogy a javasolt kérelem nem garantálja a biztonság elfogadható 
szintjét. Ez azt mutatja, hogy az EASA és a Bizottság egyaránt már 2008 óta vizsgálták az 
Inversija biztonsági teljesítményét. Következésképpen a visszadátumozásra vonatkozó 
kifogás nem tartható. 

Az ügyben várható döntésig, illetve a bővebb biztonsági információk kézhezvételéig felkérték 
a tagállamokat, hogy rangsorolt földi ellenőrzésekkel (SAFA) ellenőrizzék az Inversija 
üzemeltetésének és légialkalmasságának megfelelőségét. Ez általános gyakorlatnak számít 
számos egyéb, uniós és nem uniós légi fuvarozóval kapcsolatos potenciális biztonsági 
probléma azonosítása érdekében. A hátrányos megkülönböztetésre hivatkozó tiltakozás így 
nem mérvadó.  

Egy dániai földi ellenőrzés során számos meg nem felelési problémát tártak fel a nemzetközi 
légiközlekedés-biztonsági előírásokra vonatkozóan, amelyek között voltak olyan jelentős 
hiányosságok is, mint az üzemben tartási engedélynek nem megfelelő működés. A dán 
illetékes hatóságok által észlelt meg nem felelési hiányosságok tényeken alapulnak és azokat 
az EASA a későbbiekben megerősítette; ezért a Bizottság nem látja indokoltnak, hogy azokat 
kétségbe vonja. 

Az EASA szabványosítási vizsgálatot folytatott Lettországban, amely kiterjedt az Inversija 
vizsgálatára is a légialkalmasság és az üzemeltetés tekintetében. E vizsgálat egy 2009. 
december 9-i jelentésben az uniós légiközlekedés-biztonsági jogszabályok nagyszámú meg 
nem felelését állapította meg, köztük a korábbi megjegyzésekben részletesen kifejtett, 
azonnali biztonsági kockázat meglétét. Az EASA által észlelt, és a lett illetékes hatóságokkal 
és a Bizottsággal közölt megállapítások az elfogadott eljárásoknak megfelelően tényeken 
alapulnak, így a Bizottság nem látja indokoltnak, hogy e korai szakaszban azokat kétségbe 
vonja. Ellenkezőleg, a vállalat semmilyen bizonyítékot nem bocsátott rendelkezésre, amely az 
illetékes lett hatóságokat meggyőzte volna arról, hogy a hiányosságokat megszüntették.  

A fenti információk fényében a Bizottság 2009. december 21-én értesítette Lettországot, hogy 
a mentességi kérelem kedvező elbírálása nem lehetséges, így felkérik Lettországot a kérelem 
visszavonására. A közvetlen biztonsági veszélyek meglétére és egyéb biztonsági 
aggodalmakra okot adó kérdésekre tekintettel a Bizottság úgy döntött, hogy a 2111/2005/EK 
rendelet és annak végrehajtásáról szóló 473/2006/EK rendelet keretében konzultációkat 
kezdeményez. Minthogy Lettország illetékes hatóságai jelezték, hogy szándékukban állt az 
Aviation Company Inversija légitársaság üzemben tartási engedélyét felfüggeszteni, és azt 
2010. március 16-án meg is tették, nem volt szükség az esetleges üzemeltetési korlátozások 
elrendelésére irányuló eljárás folytatására.

Végezetül a lett illetékes hatóságok 2012. január 19-én úgy határoztak, hogy visszavonják az 
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Aviation Company Inversija légitársaság üzemben tartási engedélyét, és ezt követően a 
légitársaság megszűnt.  

Következtetés

A Bizottság megerősíti, hogy nem lát okot Lettország illetékes hatóságainak az Inversija 
üzemben tartási engedélyének a vonatkozó uniós repülésbiztonsági jogszabályoknak való meg 
nem felelés miatti felfüggesztésére, illetve legutóbbi visszavonására vonatkozó határozatainak 
megtámadására. A határozatok az EASA által megerősített, tényszerű megállapításokon 
alapulnak.

A Bizottság 2008 óta vizsgálja az EASA-val közösen az Inversija biztonsági teljesítményét és 
az ezzel kapcsolatos mentességi kérelmet, és 2009. december 21-én tájékoztatta Lettország 
illetékes hatóságait a mentességre vonatkozó bizottsági következtetésekről.

A Bizottság hangsúlyozza, hogy az üggyel kapcsolatos valamennyi fellépésére az uniós joggal 
és a szokásos eljárásokkal összhangban, átlátható és megkülönböztetésmentes módon került 
sor. 

Végezetül, a Bizottság újból megismétli véleményét, hogy a petíció benyújtója által 
felsorakoztatott érvek nem védhetőek, mivel a munkaügyi jogok vagy gazdasági szempontok 
nem élveznek elsőbbséget az uniós jogban megállapított repülésbiztonsági követelmények 
betartásához képest.


