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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a pilótaengedélyek elismerése (JAR-ból EASA-FCL) 
szembemegy a Szerződésekben rögzített négy szabadságjoggal és aláássa a versenyt a 
légiközlekedési ágazat belső piacán, különösen a II. mellékletben említett légi jármű 
vonatkozásában. Ebből következően kéri e gyakorlat megszüntetését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. február 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

A 216/2008/EK rendelet1 felhatalmazza a Bizottságot, hogy a repülésbiztonság terén, így a 
légiközlekedési személyzetre vonatkozóan is, technikai szabályokat fogadjon el. A rendelet 
két alapvető célkitűzésen alapul: a repülésbiztonság egységesen magas szintjének létrehozása 
és fenntartása az EU-ban, amely hozzájárul az áruk, a személyek és a pilótaképző szervezetek 
szabad mozgásának megkönnyítéséhez a belső piacon; és annak biztosítása, hogy a 

                                               
1 A polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, 
valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, a 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 79., 
2008.3.19., 1. o.).
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tagállamok eleget tegyenek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szabályai 
szerinti kötelezettségeiknek.

A 290/2012/EU rendelettel módosított1, a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki 
követelmények és igazgatási eljárások rögzítéséről szóló, 2011. november 3-i 1178/2011/EU 
bizottsági irányelv2 az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) technikai véleményén 
alapul. Ez a vélemény nagyjából tükrözte a tagállamokban általánosan alkalmazott, illetve az 
ICAO és a Társult Légügyi Hatóság által korábban kidolgozott légi személyzettel kapcsolatos 
szabványokat (meg kell jegyezni, hogy a 3922/91/EGK rendelet3 a légi műveletekkel, nem 
pedig a légi személyzettel foglalkozik). Ezt a bizottsági rendeletet, a többi repülésbiztonsággal 
foglalkozó rendelethez hasonlóan, széles körű konzultációs folyamat előzte meg, amelyhez 
minden érdekelt fél közreműködését kérték. A Tanács és az Európai Parlament is egyeztetett a 
rendeletről. A vonatkozó, biztonsághoz kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a következő 
weboldalon: http://easa.europa.eu/regulations/regulations-structure.php. 

Ami a veterán légi járműveket illeti, a 216/2008/EK rendelet II. melléklete mentesíti az 
idősebb és történelmi jelentőségű légi járműveket a 216/2008/EK rendelet hatálya alól, 
feltéve, hogy azokat nem kereskedelmi célokra használják. 

Mivel az európai jogalkotók ezeket a légi járműveket mentesítették a 216/2008/EK 
rendeletben lefektetett követelmények alól, minden tagállam saját ügye, milyen típusú 
engedélyt ír elő ezen típusú légi járművek vezetéséhez; ez lehet egy létező nemzeti engedély, 
amely vagy megfelel, vagy nem felel meg az ICAO előírásoknak, vagy az 1178/2011/EK 
rendeletben lefektetett repülőszemélyzeti szakszolgálati engedély (FCL) közelben hatályba 
lépő követelményeivel összhangban kiállított engedély. 

Ami az FCL rész szerinti jogosítás II. mellékletben foglalt légi járművön teljesített repülési 
idő alapján végzett meghosszabbítását vagy megújítását illeti; az FCL rész nem zárja ki 
közvetlenül ezt a lehetőséget. Mivel azonban ez a nemzeti előírások szerint szabályozott légi 
járművekre vonatkozó nagyon egyedi eset, a tagállam maga dönthet ez ügyben. Az Európai 
Repülésbiztonsági Ügynökség ezt a nyitott kérdést a jövőben megvitatandó és tisztázandó 
ügyek listájára teszi.

Következtetések

Az érvényben levő szabályok a korábbi, a repülőszemélyzet szakszolgálati engedélyének 
kiadásáról szóló egységes légügyi előírásokon (JAR FCL) alapulnak. 

A II. melléklet szerint a veterán légi járművekre a 216/2008/EK rendelet követelményeit nem 
kell alkalmazni, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség azonban jelenleg is vizsgálja, 
hogyan lehetne az FCL rész szerinti jogosításokat a II. mellékletben foglalt légi járművön 
                                               
1 HL L 100., 2012.4.5., 1. o.
2 HL L 311., 2011.11.25., 1. o.
3 A Tanács 1991. december 16-i 3922/91/EGK rendelete a polgári légi közlekedés területén a műszaki előírások 
és a közigazgatási eljárások összehangolásáról (HL L 373., 1991.12.31., 4. o.).
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teljesített repülési idő alapján meghosszabbítani vagy megújítani.


