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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0503/2010, którą złożył Andrejs Saiko (Łotwa) w imieniu 
pracowników przedsiębiorstwa lotniczego Inversija, w sprawie rzekomego 
naruszenia praw pracowniczych w związku ze wstrzymaniem handlowego 
użytkowania samolotu IŁ-76 wykorzystywanego przez przedsiębiorstwo 
lotnicze Inversija

1. Streszczenie petycji

Składający petycję potępia nacisk wywierany przez DG ds. Energii i Transportu Komisji 
Europejskiej na Litewski Zarząd Lotnictwa Cywilnego, gdyż w rezultacie doszło do 
wycofania certyfikatu przewoźnika lotniczego na samolot IŁ-76 wykorzystywany przez 
łotewskie przedsiębiorstwo lotnicze Inversija. Składający petycję wyjaśnia, że wprowadzenie 
zakazu wykorzystywania samolotu do celów handlowych doprowadziło do utraty kontraktu 
z duńskim Ministerstwem Obrony na dostawy dla wojsk duńskich w Afganistanie, co ma 
bezpośrednie konsekwencje dla miejsc pracy 80 osób. Składający petycję twierdzi, że 
wcześniejsze kontrole bezpieczeństwa przeprowadzone przez Zarząd Lotnictwa Cywilnego 
Francji i Zarząd Lotnictwa Cywilnego Danii nie wykazały żadnych problemów w związku 
z przedmiotowym samolotem. Składający petycję jest zdania, że podjęcie takiej decyzji 
byłoby wynikiem bezprawnego działania, i zwraca się do Parlamentu Europejskiego z prośbą 
o interwencję i ochrony prawa do pracy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 września 2010 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.
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W 2009 r. Komisja zebrała niezbite dowody na poważne uchybienia po stronie przewoźnika 
lotniczego Inversija certyfikowanego na Łotwie. Wskazują na nie wyniki kontroli naziemnych 
przeprowadzonych przez właściwe władze duńskie oraz wyniki kontroli standaryzacyjnych 
przeprowadzonych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego.

Właściwe władze duńskie stwierdziły istotne uchybienia w trakcie kontroli naziemnych 
prowadzonych w ramach programu SAFA. Stwierdzono w szczególności, że przewoźnik 
korzystał z samolotu IŁ-76 na podstawie certyfikatu przewoźnika lotniczego niezgodnego 
z załącznikiem 6 ICAO oraz załącznikiem III (UE-OPS) do rozporządzenia (WE) nr 3922/91.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) stwierdziła bezpośrednie zagrożenie 
dla bezpieczeństwa w trakcie kontroli standaryzacyjnej na Łotwie przeprowadzonej w dniach 
od 30 listopada do 4 grudnia 2009 r. w ramach rozporządzenia (WE) nr 736/2006, która 
obejmowała operacje przewoźnika lotniczego Inversija. Owo bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa dotyczyło eksploatacji i zdatności do lotu samolotu typu Iljuszyn IŁ-76T 
zarejestrowanego jako YL-LAK oraz YL-LAL i wykorzystywanego przez łotewskie 
przedsiębiorstwo lotnicze Inversija. EASA stwierdziła, że choć certyfikat przewoźnika 
lotniczego dla tego statku powietrznego jest ograniczony do przewozu ładunków, istnieją 
zweryfikowane dowody, że przewoźnik wykorzystywał samolot do przewozu do 48 
pasażerów. Ponadto w trakcie kontroli nie można było ustalić warunków bezpiecznej 
modyfikacji samolotu oraz bezpiecznej eksploatacji, a EASA zwróciła się do właściwych 
władz o podjęcie natychmiastowych działań.

W rezultacie właściwy organ łotewski tymczasowo wycofał pozwolenie na przewóz 
pasażerów w dniu 7 grudnia i na stałe w dniu 15 grudnia 2009 r.

W ramach tej samej kontroli standaryzacyjnej przeprowadzonej przez EASA ujawniono też, 
że przedsiębiorstwo lotnicze Inversija wykonujące lotnicze przewozy zarobkowe nie 
przestrzega istotnych przepisów załącznika III (UE-OPS) do rozporządzenia (WE) nr 
3922/91. Stwierdzono w szczególności, że przewoźnik lotniczy nie przestrzega wymogów 
punktów OPS1.035, OPS1.037, OPS1.175 lit. o), OPS 1.180 lit. a2), OPS 1.375, OPS 1.725 
lit. a), OPS1.875, OPS1.945, OPS1.1100 i OPS1.1120 wspomnianego wyżej rozporządzenia: 
samolot nie posiada standardowego świadectwa zdatności do lotu wydawanego zgodnie z 
załącznikiem (część 21) do rozporządzenia (WE) nr 1702/2003, jak wymaga się w punkcie 
OPS1.180 lit. a); nie zapewnia się ciągłej zdatności do lotu zgodnie z załącznikiem I (część 
M) do rozporządzenia (WE) nr 2042/2003, jak wymaga się w punktach OPS1.175 lit. o), 
OPS1.180 lit. a2) oraz OPS1.875 lit. b); obsługa techniczna samolotu nie jest zgodna z 
załącznikiem II (część 145) do rozporządzenia (WE) nr 2042/2003, czego wymaga się w 
OPS1.875 lit. a); system jakości nie jest wystarczająco wydajny w celu zapewnienia 
zgodności z punktem OPS1.035; operator nie ustanowił programu zapobiegania wypadkom, 
który obejmuje monitorowanie parametrów lotu zgodnie z punktem OPS1.037; operator nie 
zapewnił szkolenia CRM wszystkim członkom załogi lotniczej, czego wymaga się w punkcie 
OPS1.945 lit. a9); operator nie kontroluje w wystarczającym stopniu czasu służby członków 
załogi, czego wymaga się w punktach OPS1.1100 i OPS1.1120, ponieważ w kilku 
przypadkach przekroczeń albo nie wykryto, albo nie zgłoszono; nie ma dowodów na 
regularne kontrole gospodarki paliwem w trakcie lotu, czego wymaga się w punkcie 
OPS1.375.
Mając na uwadze wymienione wyżej uchybienia, Komisja zainicjowała w lutym 2010 r. 
konsultacje z właściwymi władzami Łotwy, wyrażając poważne obawy co do bezpieczeństwa 
działań oraz ciągłej zdatności do lotu samolotu eksploatowanego przez łotewskie 
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przedsiębiorstwo lotnicze Inversija i zwracając się o wyjaśnienia na temat tej sytuacji, jak 
również środków podejmowanych przez władze i przewoźnika lotniczego w celu naprawienia 
stwierdzonych uchybień.
Właściwe władze na Łotwie poinformowały, że zamierzają zawiesić AOC łotewskiego 
przedsiębiorstwa lotniczego i tak też uczyniły w dniu 16 marca 2010 r.

Przypadek przedsiębiorstwa Inversija został wraz z innymi przypadkami przewoźników 
europejskich rozpatrzony na posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa Lotniczego, które odbyło 
się w dniach 17–19 marca 2010 r. w Brukseli. Komitet Bezpieczeństwa Lotniczego i Komisja 
odnotowały działania podejmowane przez właściwe władze na Łotwie. Znalazło to 
odzwierciedlenie w punkcie 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 273/2010 z dnia 30 marca 2010 r. 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz 
przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach 
Wspólnoty.

Wniosek

Komisja nie widzi powodów, by zakwestionować decyzję właściwych władz na Łotwie 
o zawieszeniu certyfikatu przewoźnika lotniczego składającego petycję w związku 
z nieprzestrzeganiem europejskiego prawodawstwa w sprawie bezpieczeństwa lotniczego. 
Niezgodności te potwierdziły właściwe władze duńskie w trakcie kontroli naziemnych, 
a także Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego w ramach kontroli standaryzacyjnej 
na Łotwie.

Komisja uważa, że nie można uznać argumentów składającego petycję, ponieważ prawa 
pracownicze nie mają prymatu nad przestrzeganiem w niezbędnym zakresie ustanowionych 
w prawodawstwie wspólnotowym wymogów w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego.

Komisja pragnie podkreślić, że wszystkie jej działania podejmowane były w ścisłej zgodności 
z prawodawstwem wspólnotowym i dlatego formalnie nie zgadza się z dotyczącymi ich 
legalności stwierdzeniami formułowanymi przez składającego petycję.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 28 września 2012 r.

W odpowiedzi na komentarze zgłoszone przez składającego petycję dnia 27 lipca 2011 r., 
zasadniczo kwestionujące opinię Komisji i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego 
(EASA), Komisja pragnie przedstawić następujące uwagi.

Prawodawstwo UE dotyczące bezpieczeństwa lotniczego ma zastosowanie do wszystkich 
przedsiębiorstw założonych na Łotwie oraz wszystkich samolotów zarejestrowanych na 
Łotwie od momentu przystąpienia tego kraju do UE. Przewoźnicy lotniczy licencjonowani na 
Łotwie, w tym również przedsiębiorstwo Inversija, oraz zarejestrowane samoloty 
eksploatowane na Łotwie, w tym również maszyny typu IŁ-76, muszą zatem od tego dnia 
stosować się do postanowień prawodawstwa UE. Ewentualna zgodność z przepisami 
krajowymi, które utraciły aktualność, nie jest zatem istotna.

Samoloty, w przypadku których stwierdzono brak zgodności z przepisami prawodawstwa UE, 
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muszą zaprzestać działalności handlowej zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3922/91, 
(WE) nr 1702/2003 oraz (WE) 2042/2003. Wszystkie pozostałe samoloty typu IŁ-76 
zarejestrowane w UE lub wykorzystywane przez przewoźników lotniczych na terenie UE 
zaprzestały działalności handlowej; zarzut dotyczący dyskryminacji jest zatem 
nieuzasadniony.

Działalność przedsiębiorstwa Inversija była kontynuowana wyłącznie na podstawie wniosku o 
odstępstwo zgłoszonego przez Łotwę dnia 23 czerwca 2008 r. oraz 9 lutego 2009 r. w 
oczekiwaniu na decyzję Komisji w tej sprawie. Wniosek o odstępstwo potwierdza, że 
przedsiębiorstwo Inversija oraz Łotwa były świadome, że przedsiębiorstwo to w 
rzeczywistości nie spełniało wymagań przepisów prawodawstwa UE. Komisja podjęła 
konsultacje z EASA w kwestii zdatności do lotu związanej ze wspomnianym wnioskiem o 
odstępstwo i uznała w piśmie z dnia 21 października 2008 r., że proponowany wniosek nie 
gwarantował zapewnienia zadowalającego poziomu bezpieczeństwa. Wskazuje to, że 
zarówno EASA, jak i Komisja dokonywały oceny poziomu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa 
Inversija już od 2008 r. W związku z tym nie można uznać zarzutu o antydatowaniu.

W oczekiwaniu na decyzję w tej sprawie oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji 
dotyczących bezpieczeństwa, państwa członkowskie zostały poproszone o skontrolowanie 
prawidłowości operacji oraz zdatności do lotu przedsiębiorstwa Inversija poprzez 
zastosowanie priorytetowych kontroli naziemnych (SAFA). Jest to standardowa praktyka 
stosowana dla wielu innych przewoźników z UE i spoza niej, która ma na celu potwierdzenie 
potencjalnych obaw związanych z bezpieczeństwem; zarzut dyskryminacji jest zatem 
nieuzasadniony.

Kontrola naziemna w Danii ujawniła kilka elementów niezgodnych z międzynarodowymi 
standardami bezpieczeństwa lotnictwa, z których część miała istotne znaczenie, jak na 
przykład przeprowadzanie operacji niezgodnie z certyfikatem przewoźnika lotniczego. 
Nieprawidłowości zaobserwowane przez właściwe władze w Danii są udokumentowane i 
zostały następnie potwierdzone przez EASA; Komisja nie widzi zatem powodu 
kwestionowania ich.

EASA przeprowadziła kontrolę standaryzacyjną na Łotwie, wiążącą się z kontrolą 
przedsiębiorstwa Inversija w zakresie zdatności do lotu oraz operacji przewoźnika; dnia 4 
grudnia 2009 r. kontrola ta wykazała znaczną liczbę nieprawidłowości w odniesieniu do 
prawodawstwa UE w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa, w tym bezpośrednie zagrożenie dla 
bezpieczeństwa, zgodnie z przedstawionymi wcześniej szczegółowymi obserwacjami. Wyniki 
te, zaobserwowane przez EASA i zgłoszone właściwym władzom na Łotwie oraz Komisji, 
zgodnie z obowiązującymi procedurami, są udokumentowane; Komisja nie widzi zatem 
powodu kwestionowania ich na tak zaawansowanym etapie sprawy. Z drugiej strony 
przedsiębiorstwo nie dostarczyło żadnych dowodów na poparcie tego, że zostały podjęte 
kroki zmierzające do rozwiązania kwestii tych nieprawidłowości w sposób satysfakcjonujący 
właściwe władze na Łotwie.

W świetle wszystkich powyższych informacji dnia 21 grudnia 2009 r. Komisja zawiadomiła 
Łotwę, że wniosek o zwolnienie nie może zostać rozpatrzony pozytywnie, i zwróciła się do 
Łotwy o wycofanie wniosku. Ze względu na bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa oraz 
inne istotne obawy Komisja zdecydowała również o rozpoczęciu konsultacji w ramach 
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rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 oraz rozporządzenia wykonawczego (WE) nr 473/2006. 
W związku z tym, że właściwe władze na Łotwie poinformowały, że zamierzają zawiesić 
certyfikat operatora lotniczego łotewskiego przedsiębiorstwa lotniczego Inversija i tak też 
uczyniły w dniu 16 marca 2010 r., nie uznano za konieczne rozpoczęcia procedury związanej 
z podjęciem decyzji o ewentualnych ograniczeniach działalności.

Ostatecznie dnia 19 stycznia 2012 r. właściwe władze na Łotwie zdecydowały o cofnięciu 
certyfikatu operatora lotniczego przedsiębiorstwa „Inversija”, w konsekwencji czego 
przedsiębiorstwo przewoźnika lotniczego przestało istnieć.

Wniosek

Komisja nie widzi powodów, by kwestionować decyzję właściwych władz na Łotwie 
o zawieszeniu i niedawnym unieważnieniu certyfikatu przewoźnika lotniczego 
przedsiębiorstwa Inversija w związku z nieprzestrzeganiem europejskiego prawodawstwa w 
sprawie bezpieczeństwa lotniczego. Decyzje te zostały oparte na udokumentowanych 
wynikach kontroli, potwierdzonych przez EASA.

Komisja od 2008 r., z pomocą EASA, dokonywała kontroli bezpieczeństwa przedsiębiorstwa 
Inversija i oceny odnośnego wniosku o odstępstwo oraz poinformowała właściwe władze na 
Łotwie o swoich wnioskach dotyczących takiego odstępstwa dnia 21 grudnia 2009 r.

Komisja pragnie podkreślić, że wszystkie działania związane ze sprawą zostały podjęte ściśle 
w zgodzie z prawem Unii oraz standardowymi procedurami, w sposób przejrzysty i 
niedyskryminacyjny.

Komisja potwierdza swoją wcześniejszą opinię, że nie można uznać argumentów 
prezentowanych wielokrotnie przez składającego petycję, ponieważ prawa pracownicze lub 
względy ekonomiczne nie mają prymatu nad przestrzeganiem w niezbędnym zakresie 
ustanowionych w prawie Unii wymogów w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego.


