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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0503/2010 dėl tariamo darbo teisių pažeidimo, susijusio su 
Latvijos oro linijų bendrovės „Inversija“ orlaivio IL-76 komercinės 
veiklos nutraukimu, kurią pateikė Latvijos pilietis Andrejs Saiko oro 
linijų bendrovės „Inversija“ darbuotojų vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi Europos Komisijos Energetikos ir transporto generalinio 
direktorato pareigūnų spaudimu Latvijos civilinės aviacijos agentūrai (CAA), dėl kurio buvo 
panaikintas Latvijos oro linijų bendrovės „Inversija“ orlaivio IL-76 oro vežėjo pažymėjimas.
Peticijos pateikėjas aiškina, kad dėl draudimo orlaivį naudoti komercinei paskirčiai buvo 
prarasta sutartis su Danijos Apsaugos ministerija dėl Danijos karių pristatymo į Afganistaną, o 
tiesioginiai padariniai buvo tokie, kad aštuoniasdešimt darbuotojų prarado darbą. Pasak 
peticijos pateikėjo, pagal ankstesnes Prancūzijos CAA ir Danijos CAA atliktas saugos 
patikras jokių su orlaiviu susijusių problemų nenustatyta. Jis mano, kad priimtas sprendimas 
yra neteisėtų veiksmų rezultatas ir prašo Europos Parlamento imtis veiksmų ir užtikrinti, kad 
būtų išsaugota darbuotojų teisė į darbą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. rugsėjo 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„2009 m. Komisija surinko įrodymų apie didelius Latvijoje sertifikuoto oro vežėjo „Inversija“ 
trūkumus, kuriuos atskleidė kompetentingų Danijos institucijų atliktų patikrinimų perone 
rezultatai ir Europos aviacijos saugos agentūros atliktų standartizacijos patikrinimų rezultatai.
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Kompetentingos Danijos valdžios institucijos per patikrinimus perone pagal SAFA programą 
nustatė didelius trūkumus. Visų pirma, nustatyta, kad vežėjo valdomas orlaivis „Ilyushin 76“ 
ir jo oro vežėjo pažymėjimas neatitinka ICAO 6 priedo ir Reglamento (EB) Nr. 3922/91 
III priedo (ES–OPS).

Per 2009 m. lapkričio 30 d.–gruodžio 4 d. pagal Reglamentą (EB) Nr. 736/2006 atliktą 
Latvijos standartizacijos patikrinimą, susijusį su oro vežėjo „Inversija“ skrydžiais, Europos 
aviacijos saugos agentūra nustatė tiesioginį pavojų saugumui. Šis tiesioginis pavojus 
saugumui buvo susijęs su „Ilyushin IL-76T“ tipo orlaivio, registruoto YL-LAK ir YL-LAL, 
valdomo oro linijų bendrovės „Inversija Limited“, veikimu ir tinkamumu skraidyti. Europos 
aviacijos saugos agentūra pranešė, kad, nors šiam oro vežėjui išduotas oro vežėjo 
pažymėjimas skirtas tik krovinių pervežimo operacijoms atlikti, buvo patvirtintų įrodymų, kad 
oro vežėjas orlaiviu vežė iki 48 keleivių. Be to, patikrinimo metu nebuvo sudarytos saugaus 
orlaivio naudojimo ir valdymo sąlygos, taigi Europos aviacijos saugos agentūra pareikalavo 
kompetentingų valdžios institucijų imtis neatidėliotinų veiksmų.

Todėl kompetentinga Latvijos valdžios institucija 2009 m. gruodžio 7 d. laikinai, o 2009 m.
gruodžio 15 d. visam laikui panaikino leidimą vežti keleivius.

Toks pat Europos aviacijos saugos agentūros atliktas standartizacijos patikrinimas taip pat 
parodė, kad oro linijų bendrovė „Inversija“, susijusi su komercinėmis oro transporto 
operacijomis, neatitinka esminių Reglamento (EB) Nr. 3922/91 III priedo (ES–OPS) nuostatų.
Visų pirma nustatyta, kad oro vežėjas neatitinka minėto reglamento OPS 1.035 ir 
OPS 1.037 punktų, OPS 1.175 punkto o papunkčio, OPS 1.180 punkto a papunkčio 2 dalies, 
OPS 1.375 punkto, OPS 1.725 punkto a papunkčio, OPS 1.875, OPS 1.945, OPS 1.1100 ir 
OPS 1.1120 punktų reikalavimų: orlaiviui neišduotas standartinis tinkamumo skraidyti 
pažymėjimas vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 priedu (21 dalimi), kaip to 
reikalaujama pagal OPS 1.180 punkto a papunktį; neužtikrintas orlaivio nepertraukiamas 
tinkamumas skraidyti vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 I priedu (M dalimi), 
kaip to reikalaujama pagal OPS 1.175 punkto o papunktį, OPS 1.180 punkto a papunkčio 
2 dalį ir OPS 1.875 punkto b papunktį; neatlikta orlaivio techninė priežiūra vadovaujantis 
Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 II priedu (145 dalimi), kaip to reikalaujama pagal 
OPS 1.875 punkto a papunktį; kokybės sistema yra nepakankamai veiksminga, kad būtų 
užtikrinta atitiktis OPS 1.035 punktui; oro vežėjas neparengė avarijų prevencijos programos, 
kuri apima skrydžio duomenų stebėseną, kaip to reikalaujama pagal OPS 1.037 punktą; oro 
vežėjas neužtikrino CRM mokymo visiems skrydžio įgulos nariams, kaip to reikalaujama 
pagal OPS 1.945 punkto a papunkčio 9 dalį; oro vežėjas nepakankamai kontroliuoja įgulos 
narių darbo laiko apskaitą, kaip to reikalaujama pagal OPS 1.1100 ir OPS 1.1120 punktus, nes 
keli viršijimo atvejai arba nebuvo nustatyti, arba apie juos nebuvo pranešta; nėra reguliarių 
degalų patikrų skrydžio metu įrodymų, kaip to reikalaujama pagal OPS 1.375 punktą.
Atsižvelgdama į pirmiau minėtus trūkumus, Komisija 2010 m. vasario mėn. pradėjo 
konsultacijas su kompetentingomis Latvijos valdžios institucijomis, per kurias išreiškė didelį 
susirūpinimą dėl oro linijų bendrovės „Inversija“ valdomo orlaivio skrydžių saugos ir jo 
nepertraukiamo tinkamumo skraidyti, ir paprašė paaiškinti padėtį bei pasiteiravo, kokių 
veiksmų valdžios institucijos ir oro vežėjas ėmėsi nustatytiems trūkumams pašalinti.

Kompetentingos Latvijos valdžios institucijos nurodė, kad jos ketino panaikinti oro linijų 
bendrovės „Inversija“ oro vežėjo pažymėjimą ir 2010 m. kovo 16 d. tai padarė.

„Inversijos“ byla kartu su kitomis Europos vežėjų bylomis buvo peržiūrėta Skrydžių saugos 
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komitete 2010 m. kovo 17–19 d. Briuselyje. Skrydžių saugos komitetas ir Komisija atkreipė 
dėmesį į veiksmus, kurių ėmėsi kompetentingos Latvijos valdžios institucijos. Tai 
atsispindėjo 2010 m. kovo 30 d. Reglamento (ES) Nr. 273/2010, iš dalies keičiančio 
Reglamentą (EB) Nr. 474/2006, sudarantį Bendrijos oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas 
vykdyti veiklą Bendrijoje, sąrašą, 9 ir 10 konstatuojamosiose dalyse.

Išvada

Komisija nemato jokio pagrindo užginčyti kompetentingų Latvijos valdžios institucijų 
sprendimą panaikinti peticijos pateikėjo oro vežėjo pažymėjimą dėl neatitikties Europos 
aviacijos saugos teisės aktams. Šiuos neatitikimus patvirtino kompetentingos Danijos valdžios 
institucijos per patikrinimus perone ir Europos aviacijos saugos agentūra per Latvijos 
standartizacijos patikrinimą.

Komisijos nuomone, į peticijos pateikėjo pateiktus argumentus negali būti atsižvelgiama, nes 
darbo teisė neturi viršenybės prieš būtinus Bendrijos teisės aktuose nustatytus aviacijos 
saugos reikalavimus.

Komisija nori pabrėžti, kad visi jos veiksmai atlikti griežtai laikantis Bendrijos teisės aktų, 
todėl ji oficialiai nesutinka su peticijos pateikėjo pareiškimais dėl jų teisėtumo.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. rugsėjo 28 d.

Atsižvelgdama į 2011 m. liepos 27 d. peticijos pateikėjo pateiktas pastabas, iš esmės 
ginčijančias Komisijos ir Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) įtvirtintas nuostatas, 
Komisija norėtų pateikti šias pastabas.

Nuo Latvijos įstojimo į Europos Sąjungą ES aviacijos saugos teisės aktai taikomi visoms 
Latvijoje įkurtoms įmonėms ir Latvijoje registruotiems orlaiviams. Todėl Latvijoje licenciją 
turintys oro vežėjai, įskaitant bendrovę „Inversija“, ir eksploatuojami orlaiviai, registruoti 
Latvijoje, įskaitant IL-76 tipo orlaivius, privalo nuo šios datos laikytis ES teisės aktų. Todėl 
tai, kad galbūt laikomasi nebeaktualių nacionalinių teisės aktų, neturi reikšmės.

Orlaivis, kurio neatitiktis ES teisės aktams nustatyta, privalo sustabdyti komercinę veiklą 
pagal Reglamentą (EEB) Nr. 3922/91, (EB) Nr. 1702/2003 ir (EB) Nr. 2042/2003. Visi kiti 
IL-76 tipo orlaiviai, kuriuos naudojo ES registruoti arba ES įsisteigę oro vežėjai, nutraukė 
komercinę veiklą; todėl skundas dėl diskriminacijos nepagrįstas.

Oro bendrovė „Inversija“ tęsė veiklą remdamasi vien prašymu suteikti nukrypti leidžiančią 
nuostatą, įtvirtintą Latvijoje 2008 m. birželio 23 d. ir 2009 m. vasario 9 d., laukdama, kol 
Komisija priims sprendimą. Šis prašymas taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą liudija, kad 
„Inversija“ ir Latvija žinojo, jog „Inversija“ neatitiko taikytinų ES teisės aktų. Komisija 
konsultavosi su EASA dėl su tinkamumu skraidyti susijusių šio prašymo aspektų ir 2008 m. 
spalio 21 d. laiške pateikė išvadą, kad prašymas taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą neatitiko 
priimtino saugos lygio. Tai rodo, kad EASA ir Komisija oro bendrovės „Inversija“ saugos 
rodiklius vertino jau nuo 2008 m. Todėl teiginys, jog vertinimai taikomi atgaline data, yra 
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nepagrįstas.

Laukiant sprendimo dėl bylos ir siekiant gauti daugiau su sauga susijusios informacijos, 
valstybės narės buvo pakviestos patikrinti bendrovės „Inversija“ operacijų ir tinkamumo
skraidyti atitiktį ES teisės aktams atliekant prioritetinius patikrinimus perone (Užsienio 
valstybių orlaivių saugos įvertinimas). Tai įprasta praktika, taikoma daugeliui ES 
priklausančių ir nepriklausančių šalių oro vežėjų, siekiant nustatyti galimus saugos 
pažeidimus; todėl skundas dėl diskriminacijos nepagrįstas.

Patikrinimas perone Danijoje atskleidė kelis neatitikimus tarptautinės aviacijos saugos 
standartams, kai kurie iš jų buvo dideli, pavyzdžiui, veikla buvo vykdoma ne pagal oro vežėjo 
pažymėjime nurodytus reikalavimus. Šiuos faktinius kompetentingų Danijos valdžios 
institucijų rastus neatitikimus vėliau patvirtino EASA; todėl Komisija nemato pagrindo jiems 
prieštarauti.

EASA atliko Latvijos standartizacijos patikrinimą, per kurį bendrovę „Inversija“ tikrino 
tinkamumo skraidyti ir veiklos srityse; 2009 m. gruodžio 4 d. šio patikrinimo ataskaitoje 
paskelbta daugybė neatitikimų ES aviacijos saugos teisės aktams, įskaitant tiesioginį pavojų 
saugumui, išsamiai aprašytą ankstesnėse pastabose. Šie neatitikimai, kuriuos pastebėjo 
Europos aviacijos saugos agentūros ir pranešė kompetentingoms Latvijos valdžios 
institucijoms, pagal nustatytas procedūras yra faktiniai; Komisija nemato pagrindo šioms 
išvadoms prieštarauti. Priešingai, įmonė nepateikė jokių įrodymų, jog ji sprendžia šias 
problemas pagal kompetentingų Latvijos valdžios institucijų reikalavimus.

Atsižvelgdama į aukščiau pateiktą informaciją, 2009 m. gruodžio 21 d. Komisija Latvijai 
pranešė, kad prašymas suteikti nukrypti leidžiančią nuostatą negali būti patenkintas, ir pasiūlė 
Latvijai prašymą atsiimti. Dėl to, kad esama tiesioginio pavojaus saugai ir kitų neišspręstų 
saugos problemų, Komisija taip pat nusprendė pradėti konsultacijas pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 2111/2005 ir jį įtvirtinantį Reglamentą (EB) Nr. 473/2006. Kadangi kompetentingos 
Latvijos valdžios institucijos pažymėjo, jog jos planavo nutraukti oro linijų bendrovės 
„Inversija“ oro vežėjo pažymėjimo galiojimą, ir tai įvykdė 2010 m. kovo 16 d., manyta, kad 
nebūtina tęsti tyrimo, siekiant priimti nutarimą dėl galimo operacijų apribojimo.

Galiausiai kompetentingos Latvijos valdžios institucijos 2012 m. sausio 19 d. nusprendė 
panaikinti bendrovės „Inversija“ oro vežėjo pažymėjimą ir todėl šio oro vežėjo nebeliko.

Išvada

Komisija patvirtina, kad nėra jokio pagrindo ginčyti kompetentingų Latvijos valdžios 
institucijų sprendimo nutraukti bendrovės „Inversija“ oro vežėjo pažymėjimo galiojimą ir 
visai neseniai priimto sprendimo jį panaikinti dėl neatitikimo atitinkamiems ES aviacijos 
saugos teisės aktams. Sprendimai priimti remiantis EASA nustatytomis faktinėmis 
aplinkybėmis.

EASA padedant, Komisija nuo 2008 m vertino oro bendrovės „Inversija“ saugos rodiklius ir 
su tuo susijusį prašymą taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą, 2009 m. gruodžio 21 d. ji pateikė 
savo išvadas dėl šios nuostatos kompetentingoms Latvijos valdžios institucijoms.
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Komisija pabrėžia, kad visus su byla susijusius veiksmus ji vykdė griežtai laikydamasi 
Sąjungos teisės ir standartinių procedūrų, skaidriai ir nediskriminuodama.

Galiausiai Komisija pakartoja savo nuomonę, kad pakartotinai pateikiami peticijos pateikėjo 
argumentai nepagrįsti, nes darbo teisės ar ekonominiai motyvai nėra viršesni už būtiną atitiktį 
Sąjungos teisės nustatytiems aviacijos saugos reikalavimams.


