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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad piloto licencijos pakeitimas (JAR licencija pakeista EASA-
FCL licencija) prieštarauja Sutartyse įtvirtintoms keturioms laisvėms ir kenkia konkurencijai 
vidaus aviacijos sektoriuje, ypač II priede nurodytų orlaivių atžvilgiu. Todėl peticijos 
pateikėjas prašo, kad ši praktika būtų panaikinta.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. vasario 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„Reglamentu (EB) Nr. 216/20081 Komisija yra įgaliota aviacijos saugos srityje priimti 
technines taisykles, apimančias ir orlaivio įgulą. Šio reglamento pagrindą sudaro du svarbiausi 
tikslai: sukurti ir išlaikyti aukštą vienodą civilinės aviacijos saugos lygį Europos Sąjungoje, 
padedantį sudaryti geresnes sąlygas laisvam prekių, asmenų ir pilotų mokymo organizacijų 
judėjimui vidaus rinkoje; ir užtikrinti, kad valstybės narės vykdytų įsipareigojimus, nustatytus 
Civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) taisyklėse.

                                               
1 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių 
civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 
91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB, OL L 79, 2008 3 19, p. 1.
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2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo nustatomi su 
civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros1, 
iš dalies pakeistas Reglamentu (ES) Nr. 290/20122, grindžiamas Europos aviacijos saugos 
agentūros (EASA) pateikta technine nuomone. Šioje nuomonėje daugiausia atkartoti 
valstybėse narėse bendrai taikomi ir ICAO bei Jungtinės aviacijos administracijos (JAA) 
anksčiau parengti su orlaivių įgula susiję standartai (pažymėtina, kad Reglamentas (EB) 
Nr. 3922/913 apima su oro susisiekimo operacijomis, o ne su įgula susijusią sritį). Dėl šio 
Komisijos reglamento, kaip ir dėl visų aviacijos saugos reglamentų, vyko plačios 
konsultacijos, prie kurių buvo kviečiami prisidėti visi suinteresuotieji subjektai. Dėl jo taip pat 
buvo konsultuojamasi su Taryba ir Europos Parlamentu. Visi aktualūs saugos teisės aktai 
pateikti adresu: http://easa.europa.eu/regulations/regulations-structure.php. 

Kalbant apie istorinius orlaivius, Reglamento (EB) Nr. 216/2008 II priede nustatyta, kad 
senesniesiems ir istoriniams orlaiviams Reglamento (EB) Nr. 216/2008 reikalavimai 
netaikomi, jeigu šie orlaiviai nenaudojami komerciniais tikslais. 

Kadangi Europos teisės aktų leidėjai šiuos orlaivius atleido nuo Reglamente (EB) 
Nr. 216/2008 nustatytų reikalavimų taikymo, kiekviena valstybė narė gali pati nuspręsti, 
kokio tipo licencijos turėtų būti reikalaujama šiems orlaiviams pilotuoti; tai gali būti galiojanti 
nacionalinė licencija, atitinkanti tarptautinius ICAO standartus arba jų neatitinkanti, arba 
licencija, išduota remiantis Reglamente (ES) Nr. 1178/2011 nustatytais būsimais ES skrydžio 
įgulos licencijavimo (FCL) reikalavimais.

Kalbant apie FCL dalies kvalifikacijos atnaujinimą ir pratęsimą remiantis II priedo orlaiviais 
sukauptu skrydžio laiku, ši galimybė FCL dalyje nėra tiesiogiai atmesta. Tačiau kadangi tai 
yra labai konkretus atvejis, apimantis orlaivius, kuriems taikoma nacionalinė tvarka, 
sprendimą tuo klausimu gali priimti kiekviena konkreti valstybė narė. EASA šį neišspręstą 
klausimą įtrauks į temas, kurios bus aptariamos ir išsiaiškintos ateityje.

Išvada

Dabartinės taisyklės grindžiamos anksčiau galiojusiais jungtiniais aviacijos reikalavimais, 
taikytais orlaivio įgulos narių licencijavimui (JAR FCL). 

II priede nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 216/2008 reikalavimai istoriniams orlaiviams 
netaikomi, tačiau EASA šiuo metu aiškinasi galimybę FCL dalies kvalifikacijas atnaujinti ir 
pratęsti remiantis II priedo orlaiviais sukauptu skrydžio laiku.“ 

                                               
1 OL L 311, 2011 11 25, p. 1.
2 OL L 100, 2012 4 5, p. 1.
3 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės 
tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje, OL L 373, 1991 12 31, p. 4.


