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Temats: Lūgumraksts Nr. 1285/2012, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais 
J. Afink, par pilota apliecības konvertāciju Eiropā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pilota apliecības konvertācija (no JAR uz EASA–FCL) ir 
pretrunā Līgumā ietvertajām četrām pamatbrīvībām un ierobežo konkurenci iekšējā aviācijas 
nozarē, jo īpaši attiecībā uz II pielikumā minētajiem gaisa kuģiem. Tādēļ viņš prasa izbeigt šo 
praksi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. aprīlī

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 216/20081 Komisijai ir uzdots pieņemt tehniskus noteikumus 
aviācijas drošības jomā, tostarp gaisa kuģa apkalpes jomā. Šīs regulas pamatā ir divi galvenie 
mērķi: izveidot un saglabāt ES vienādi augstu civilās aviācijas lidojumu drošības līmeni, kas 
sekmētu cilvēku brīvu pārvietošanos un preču un pilotu mācību organizāciju apriti iekšējā 
tirgū, un nodrošināt Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) noteikumos minēto 
saistību izpildi dalībvalstīs.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem 
noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes 
Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.).
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Komisijas 2011. gada 3. novembra Regulas (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās 
prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi1 un 
kurā izdarīti grozījumi ar Regulu (ES) Nr. 290/20122, pamatā ir Eiropas Aviācijas drošības 
aģentūras (EASA) tehniskais atzinums. Šajā atzinumā galvenokārt ir atspoguļoti standarti, ko 
parasti piemēro dalībvalstīs un ko izstrādāja ICAO un apvienotās aviācijas institūcijas (JAA) 
gaisa kuģa apkalpes jomā (jānorāda, ka Regula (EEK) Nr. 3922/913 attiecas uz gaisa kuģu 
ekspluatāciju, nevis gaisa kuģa apkalpi). Par Komisijas regulu, tāpat kā par visiem 
noteikumiem aviācijas drošības jomā, notika visaptveroša apspriešanās, kurā uzaicināja 
piedalīties visas ieinteresētās personas. Notika apspriešanās arī ar Padomi un Eiropas 
Parlamentu. Visi attiecīgie tiesību akti lidojumu drošības jomā ir pieejami šajā tīmekļa vietnē: 
http://easa.europa.eu/regulations/regulations-structure.php.

Attiecībā uz antīkiem gaisa kuģiem Regulas (EK) Nr. 216/2008 II pielikumā ir noteikts, ka 
Regulas (EK) Nr. 216/2008 prasības nepiemēro veciem un antīkiem lidaparātiem, ja tos 
neizmanto komerciālos nolūkos. 

Tā kā Eiropas likumdevēji ir noteikuši, ka šiem gaisa kuģiem nepiemēro Regulas (EK) 
Nr. 216/2008 prasības, dalībvalstis var izlemt, kāda apliecība ir nepieciešama, lai vadītu šos 
gaisa kuģus. Tā var būt pašreizējā valsts izsniegtā lidošanas atļauja, kas atbilst vai neatbilst 
starptautiskajiem ICAO standartiem, vai lidošanas atļauja, kas izsniegta atbilstīgi jaunajām ES 
prasībām lidojumu apkalpes licencēšanas jomā (FLC), kas noteiktas Regulā (ES) 
Nr. 1178/2011. 

Attiecībā uz FLC kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšanu un atjaunošanu, 
ņemot vērā lidojumu laiku, kas uzkrāts, vadot II pielikumā minētos gaisa kuģus, šī iespēja nav 
pilnībā izslēgta. Tomēr — tā kā šis ir ļoti īpašs gadījums attiecībā uz gaisa kuģiem, kuriem 
piemēro valstu režīmus, — šajā jautājumā lēmumu pieņem dalībvalsts. EASA šo atklāto 
jautājumu iekļaus apspriežamo un precizējamo jautājumu sarakstā.

Secinājums

Pašreizējo noteikumu pamatā ir iepriekšējās vienotās prasības aviācijai lidojumu apkalpes 
licencēšanas jomā (JAR FCL). 

Saskaņā ar II pielikumu Regulas (EK) Nr. 216/2008 prasības neattiecas uz antīkiem gaisa 
kuģiem, tomēr EASA pašlaik izvērtē iespēju atjaunot FLC kvalifikācijas atzīmi vai pagarināt 
tās derīguma termiņu, ņemot vērā lidojumu laiku, kas uzkrāts, vadot II pielikumā minētos 
gaisa kuģus. 

                                               
1 OV L 311, 25.11.2011., 1. lpp.
2 OV L 100, 5.4.2012., 1. lpp.
3 Padomes Regula (EEK) Nr. 3922/91 (1991. gada 16. decembris) par tehnisko prasību un administratīvo 
procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp.)


