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Επιτροπή Αναφορών

30.4.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1285/2012 του κ. J. Afink (ολλανδικής ιθαγένειας), σχετικά με την 
άδεια χειριστή στην Ευρώπη 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι της άποψης ότι η μετατροπή της άδειας χειριστή (από JAR σε EASA-FCL) 
αντιβαίνει στις τέσσερις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και υπονομεύει τον 
ανταγωνισμό στον κλάδο της εσωτερικής αεροπλοΐας, ιδίως όσον αφορά τα αεροσκάφη του 
Παραρτήματος ΙΙ. Ζητεί συνεπώς να δοθεί τέλος σε αυτήν την πρακτική.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Φεβρουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 1να 
θεσπίσει τεχνικούς κανόνες στο πεδίο της ασφάλειας των αερομεταφορών, ένα από τα οποία 
είναι ο τομέας του πληρώματος αεροσκαφών.  Ο Κανονισμός αυτός έχει δύο βασικούς 
στόχους:  την εγκαθίδρυση και διατήρηση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας της 
πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη που θα συντελέσει στη διευκόλυνση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, των προσώπων και των φορέων εκπαίδευσης χειριστών 
στην εσωτερική αγορά· και την εξασφάλιση ότι τα κράτη μέλη θα εκπληρώσουν τις 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 
2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σελ. 
1).
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υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής 
Αεροπορίας (ICAO). 

Ο κανονισμός της Επιτροπής 1178/2011 της 3ης Νοεμβρίου 2011 για τον καθορισμό 
τεχνικών προδιαγραφών και διοικητικών διαδικασιών σχετικά με το ιπτάμενο προσωπικό 
πολιτικής αεροπορίας 1, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό αριθ. 290/2012 2, βασίζεται 
σε τεχνική γνωμοδότηση που προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της 
Αεροπορίας (EASA).  Η γνωμοδότηση αυτή περιγράφει σε μεγάλο βαθμό τα πρότυπα που 
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη και έχουν αναπτύξει προγενέστερα η ICAO και ο Σύνδεσμος 
Αεροπορικών Αρχών (JAA) στον τομέα του πληρώματος αεροσκαφών (πρέπει να σημειωθεί 
ότι ο Κανονισμός αριθ. 3922/91 3 καλύπτει τον τομέα που σχετίζεται με τις αεροπορικές 
δραστηριότητες και όχι με τα πληρώματα αεροσκαφών).  Ο Κανονισμός αυτός της 
Επιτροπής, όπως όλοι οι κανονισμοί στον τομέα της ασφάλειας των αερομεταφορών, 
υπόκειται σε μία εκτενή διαδικασία διαβούλευσης στην οποία καλούνται να συνεισφέρουν 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς.  Επίσης υπόκειται σε διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Όλη η σχετική νομοθεσία για θέματα ασφάλειας είναι διαθέσιμη 
στη διεύθυνση:  http://easa.europa.eu/regulations/regulations-structure.php.

Ως προς τα ιστορικά (vintage) αεροσκάφη - το Παράρτημα II του Κανονισμού 216/2008 
εξαιρεί τα παλαιότερα και τα ιστορικά αεροσκάφη από τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
216/2008 τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς. 

Δεδομένου ότι αυτά τα αεροσκάφη έχουν εξαιρεθεί από τους Ευρωπαίους νομοθέτες ως προς 
τις απαιτήσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 216/2008, εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
αποφασίσουν το είδος της άδειας που απαιτείται για την πραγματοποίηση πτήσης τέτοιου 
τύπου αεροσκαφών·  μπορεί να είναι υφιστάμενη εθνική άδεια, σύμφωνη ή μη σύμφωνη με 
τα διεθνή πρότυπα της ICAO, ή άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με τις προσεχείς απαιτήσεις 
του Κανονισμού 1178/20011 για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ιπτάμενων Πληρωμάτων 
της ΕΕ.    

Όσον αφορά την επανεπικύρωση ή ανανέωση σχετικά με το μέρος FCL ως προς την 
αξιολόγηση με βάση τον συσσωρευμένο χρόνο πτήσης για αεροσκάφη του παραρτήματος II· 
η δυνατότητα αυτή δεν εξαιρείται άμεσα από το μέρος FCL.  Ωστόσο, καθώς πρόκειται για 
μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση που αφορά αεροσκάφη υποκείμενα σε εθνικά καθεστώτα, 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να αποφασίζουν σχετικά με το ζήτημα αυτό.  
Ο EASA θα προσθέσει αυτό το ανοικτό ερώτημα στον κατάλογο των θεμάτων προς 
μελλοντική εξέταση και αποσαφήνιση. 

Συμπεράσματα

Οι ισχύουσες διατάξεις βασίζονται στις ήδη υπάρχουσες Κοινές Απαιτήσεις Αεροπορίας για 
την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος των ιπτάμενων πληρωμάτων (JAR FCL). 
                                               
1 ΕΕ L 311 της 25.11.2011, σ. 1.
2 ΕΕ L 100 της 05.04.12, σ. 1.
3 Καvovισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 τoυ Συμβoυλίoυ της 16ης Δεκεμβρίoυ 1991 για τηv εvαρμόvιση τεχvικώv 
καvόvωv και διoικητικώv διαδικασιώv στov τoμέα της πoλιτικής αερoπoρίας, EE L 377 της 31.12.1991, σ.4. 
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Το Παράρτημα ΙΙ εξαιρεί τα ιστορικά (vintage) αεροσκάφη από τις απαιτήσεις του 
Κανονισμού 216/2008, ωστόσο ο EASA εξετάζει επί του παρόντος το ενδεχόμενο της 
επανεπικύρωσης και ανανέωσης σχετικά με το μέρος FCL ως προς την αξιολόγηση με βάση 
τον συσσωρευμένο χρόνο πτήσης για αεροσκάφη του παραρτήματος II.  


