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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1285/2012, którą złożył H. J. Afink (Holandia), w sprawie 
konwersji licencji pilotów w Europie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że konwersja licencji pilotów (z JAR na EASA-FCL) jest 
sprzeczna z czterema swobodami zawartymi w traktatach oraz osłabia konkurencję w 
wewnętrznym sektorze lotnictwa, szczególnie w odniesieniu do statków powietrznych 
wymienionych w załączniku II. Wobec tego zwraca się z prośbą o zaprzestanie tych praktyk.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 lutego 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 216/20081 Komisja jest upoważniona do przyjmowania 
technicznych przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa, przy czym w jej zakres 
wchodzą też zagadnienia dotyczące załogi statku powietrznego. Rozporządzenie opiera się na 
dwóch kluczowych celach: osiągnięcie i utrzymanie wysokiego, jednolitego poziomu 
bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w UE, który przyczyni się do ułatwienia swobodnego 
przepływu towarów, osób i organizacji szkolących pilotów na rynku wewnętrznym, a także 

                                               
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie 
wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego 
oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE, 
Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s.1.
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zapewnienie wypełniania przez państwa członkowskie zobowiązań wynikających z przepisów 
Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Rozporządzenie Komisji 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania 
techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym1, 
zmienione przez rozporządzenie 290/20122, opiera się na opinii technicznej wydanej przez 
Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). W opinii tej przejęto w szerokim 
zakresie standardy powszechnie stosowane przez państwa członkowskie, uprzednio 
opracowane w ramach ICAO i Wspólne Władze Lotnicze (JAA) w odniesieniu do załogi 
statku powietrznego (należy zauważyć, że rozporządzenie nr 3922/913 obejmuje kwestie 
dotyczące operacji lotniczych, a nie załogi). Rozporządzenie Komisji, podobnie jak wszystkie 
regulacje bezpieczeństwa lotniczego, poddane zostało obszernemu procesowi konsultacji, w 
którym zaproszono do zgłaszania uwag wszystkie zainteresowane podmioty. Poddano je 
również konsultacjom z Radą i Parlamentem Europejskim. Wszystkie odpowiednie 
uregulowania prawne dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć pod adresem: 
http://easa.europa.eu/regulations/regulations-structure.php. 

Jeżeli chodzi o historyczne statki powietrzne, załącznik II do rozporządzenia 216/2008/ 
wyłącza starsze i historyczne statki powietrzne z wymogów rozporządzenia 216/2008, pod 
warunkiem że nie wykorzystuje się ich do celów handlowych. 

Skoro prawodawcy europejscy wyłączyli te statki powietrzne z zastosowania wymogów 
przewidzianych w rozporządzeniu 216/2008, każde państwo członkowskie decyduje, jakiego 
rodzaju licencji wymagać do latania tymi typami statków powietrznych. Może to być 
istniejąca licencja krajowa, zgodna lub niezgodna z międzynarodowymi normami ICAO, lub 
licencja wydawana zgodnie z mającymi obowiązywać wymogami dotyczącymi 
licencjonowania załóg lotniczych (FCL), zawartymi w rozporządzeniu 1178/2011.

Jeżeli chodzi o ponowną atestację lub odnowienie części FCL licencji na podstawie 
całkowitego czasu lotu na statkach powietrznych z załącznika II, część FCL nie wyklucza 
bezpośrednio takiej możliwości. Jednak ponieważ jest to bardzo szczególny przypadek 
dotyczący statku powietrznego podlegającego uregulowaniom krajowym, w tej sprawie 
decyzję podejmują poszczególne państwa członkowskie. EASA zamieści tę nierozstrzygniętą 
kwestię w wykazie tematów, które w przyszłości należy przedyskutować i wyjaśnić.

Podsumowanie

Obecne uregulowania opierają się na uprzednio obowiązujących wspólnych wymogach 
lotniczych dotyczących licencjonowania załóg lotniczych (JAR FCL). 

Załącznik II wyłącza historyczne statki powietrzne z zastosowania wymogów rozporządzenia 
                                               
1 Dz.U. L 311 z 25.11.2011, s. 1.
2 Dz.U. L 100 z 5.4.2012, s. 1.
3 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań 
technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego, Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 4.
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216/2008, jednak EASA obecnie sprawdza możliwość ponownej atestacji i odnowienia części 
FCL licencji na podstawie czasu lotu na statkach powietrznych z załącznika II. 


