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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1285/2012, внесена от Дж. Афинк, с нидерландско гражданство, 
относно преобразуване на свидетелство за правоспособност за пилот в 
Европа

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че преобразуването на свидетелство за 
правоспособност за пилот (от JAR на EASA-FCL) е в противоречие с четирите свободи, 
залегнали в Договорите, и подкопава конкуренцията във вътрешния сектор на 
въздухоплаването, по-специално по отношение на приложение II „въздухоплавателно 
средство“. Поради тази причина той призовава за прекратяване на тази практика.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 февруари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

С Регламент (ЕО) № 216/20081 Комисията е оправомощена да приема технически 
правила в областта на безопасността на полетите, като екипажът също спада към тези 
области. Регламентът е воден от две основни цели: установяване и поддържане на 
високо единно равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване в ЕС, което 
допринася за улесняването на свободното движение на стоки, лица и организации за 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно 
общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за 
авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и 
Директива 2004/36/ЕО (ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.)
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обучение на пилоти на вътрешния пазар; и гарантиране, че държавите членки 
изпълняват задълженията съгласно правилата на Международната организация за 
гражданското въздухоплаване (МОГВ).

Регламент № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически 
изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на 
въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване1, изменен с Регламент 
№ 290/20122, се основава на техническо становище, предоставено от Европейската 
агенция за авиационна безопасност (ЕААБ). Становището в голяма степен използва 
стандартите, които обичайно се прилагат в държавите членки, и които преди това са 
били разработени от МОГВ и Обединените авиационни власти (ОАВ) в областта на 
екипажите на въздухоплавателни средства (следва да се отбележи, че Регламент 
№ 3922/913 обхваща областта, свързана с въздушните операции, а не с екипажа на 
въздухоплавателните средства). Регламентът на Комисията, както и всички регламенти 
в областта на авиационната безопасност, бяха предмет на обширен процес на 
консултации, при който всички заинтересовани страни бяха приканени да участват. Той 
също така беше предмет на консултации със Съвета и Европейския парламент. Цялото 
относимо законодателство, свързано с безопасността, може да бъде намерено на 
следния линк:  http://easa.europa.eu/regulations/regulations-structure.php. 

По отношение на старите въздухоплавателни средства - приложение ІІ от Регламент 
№ 216/2008 изключва старите и историческите въздухоплавателни средства от 
изискванията на Регламент № 216/2008, ако те не се използват за търговски цели. 

Тъй като европейските законодатели са освободили тези въздухоплавателни средства 
от изискванията, посочени в Регламент № 216/2008, всяка държава членка решава какво 
свидетелство е необходимо за извършването на полети с такъв вид въздухоплавателни 
средства. То може да бъде съществуващо национално свидетелство, което отговаря или 
не отговаря на международните стандарти на МОГВ, или свидетелство, издадено в 
съответствие с предстоящите изисквания на ЕС за издаване на свидетелство за 
летателна правоспособност на екипажа на полета, посочени в Регламент № 1178/2011.

По отношение на потвърждаването на валидността и подновяването на 
квалификацията, посочена в свидетелство за летателна правоспособност по Част-FCL, 
въз основа на полетно време, натрупано на въздухоплавателно средство от приложение 
ІІ, тази възможност не е пряко изключена от свидетелството за летателна 
правоспособност по Част-FCL. Но тъй като това е много особен случай, включващ 
въздухоплавателно средство, за което се прилагат национални режими, от отделната 
държава членка зависи да вземе решение по този въпрос. ЕААБ ще добави този отворен 
въпрос  към списъка с теми, които да бъдат обсъдени в бъдеще.

                                               
1 OВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1.
2 OВ L 100, 5.4.2012 г., стр. 1.
3 Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета от 16 декември 1991 г. за хармонизацията на техническите 
изисквания и административните процедури в областта на гражданската авиация (ОВ L 373, 31.12.1991 
г., стр. 4).
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Заключение

Действащите правила се основават на съществуващите Общи авиационни изисквания 
за издаване на свидетелства за летателна правоспособност.  

Приложение ІІ освобождава старите въздухоплавателни средства от изискванията на 
Регламент № 216/2008, но понастоящем ЕААБ разглежда възможността за 
потвърждаването на валидността и подновяването на квалификацията, посочена в 
свидетелство за летателна правоспособност по Част-FCL, въз основа на полетно време, 
натрупано на въздухоплавателно средство от приложение ІІ.


