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Om: Andragende 1285/2012 af H.J. Afink, nederlandsk statsborger, om 
ombytning af pilotcertifikater i Europa

1. Sammendrag

Andrageren mener, at ombytningen af pilotcertifikater (JAR til EASA-FCL) er i modstrid 
med de fire friheder indeholdt i traktaterne og undergraver konkurrencen på det indre marked 
for luftfart, især med hensyn til "bilag II"-fly. Han anmoder derfor om at få stoppet denne 
praksis.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. februar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

Kommissionen er i forordning (EF) nr. 216/20081 tillagt beføjelse til at vedtage tekniske 
regler inden for luftfartssikkerhed, herunder vedrørende flyvebesætninger. Der er to 
hovedformål med denne forordning: at fastlægge og opretholde et højt ensartet 
sikkerhedsniveau for civil luftfart i Europa, der bidrager til at fremme den frie bevægelighed 
for varer, personer og organisationer, der træner piloter, i det indre marked,  og at sikre, at 
medlemsstaterne opfylder de forpligtelser, der følger af Organisationen for International Civil 
Luftfarts (ICAO's) regler.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil 
luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 
91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF, EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.
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Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af 
tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart1 som ændret 
ved forordning nr. 290/20122 bygger på en teknisk udtalelse fra Det Europæiske 
Luftfartssikkerhedsagentur EASA). Denne udtalelse gengav i store træk de standarder, der 
anvendes i medlemsstaterne, og som tidligere er udviklet af ICAO og De Fælles 
Luftfartsmyndigheder (JAA) for flyvebesætninger (det skal bemærkes, at forordning nr. 
3922/913 omhandler flyveoperationer og ikke flyvebesætninger). Kommissionens forordning 
var som alle forordninger vedrørende luftfartssikkerhed genstand for en omfattende 
høringsproces, som alle aktører var indbudt til at deltage i. Den var desuden genstand for 
høring af Rådet og Europa-Parlamentet. Alle den relevante sikkerhedslovgivning kan findes 
her: http://easa.europa.eu/regulations/regulations-structure.php. 

Hvad angår veteranluftfartøjer, så fritager bilag II til forordning nr. 216/2008 ældre og 
historiske luftfartøjer fra kravene i forordning nr. 216/2008, forudsat af de ikke anvendes til 
kommercielle formål.  

Eftersom disse luftfartøjer af de europæiske lovgivere er blevet fritaget for kravene i 
forordning (EF) nr. 216/2008, er det op til hver enkelt medlemsstat at beslutte, hvilken type 
licens der skal kræves for at måtte flyve disse typer luftfartøjer. Det kan f.eks. være en 
eksisterende national licens, som er forenelig eller ikke-forenelig med internationale ICAO-
standarder, eller en licens, der er udstedt i overensstemmelse med de kommende EU-krav til 
certificering af flyvebesætninger (Flight Crew Licensing, FCL), der er fastsat i forordning nr. 
1178/2011.   

Forlængelse eller fornyelse af et del-FCL-certifikat på grundlag af flyvetid, der er samlet med 
et bilag II-luftfartøj, er ikke direkte udelukket for en del-FCL. Da der imidlertid er tale om et 
meget specielt tilfælde, som involverer luftfartøjer, der er underlagt nationale ordninger, er det 
op til de enkelte medlemsstater at træffe afgørelse om denne sag. EASA vil føje dette åbne 
spørgsmål til listen over emner, der skal drøftes og afklares i fremtiden.

Konklusion

De nuværende regler er baseret på de tidligere gældende fælles luftfartskrav for certificering 
af flyvebesætninger (JAR FCL). 

Bilag II udelukker veteranluftfartøjer fra kravene i forordning nr. 216/2008, men EASA er i 
øjeblikket i færd med at se på muligheden af forlængelse eller fornyelse af del-FCL-
certifikater på grundlag af flyvetid, der er samlet med et bilag II-luftfartøj. 

                                               
1 EUT L 311 af 25.11.2011, s. 1.
2 EUT L 100 af 5.4.2012, s. 1.
3 Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 af 16.12.1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative 
procedurer inden for civil luftfart, EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4.


