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Ref.: Petiția nr. 1285/2012, adresată de J. Afink, de cetățenie olandeză, privind 
conversia licențelor de pilot în Europa

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este de părere că, prin conversia licențelor piloților (din JAR spre FCL-AESA) se 
încalcă cele patru libertăți consacrate în tratate și se subminează concurența din sectorul 
aviatic intern, în special în ceea ce privește aeronavele din anexa II. În consecință, el solicită 
încetarea acestei practici.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 februarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 aprilie 2013

Comisia este mandatată prin Regulamentul (CE) nr. 216/20081 să adopte reguli tehnice în 
domeniul siguranței aviației, inclusiv privind personalul aeronautic. Acest regulament este 
susținut de două obiective-cheie: stabilirea și menținerea unui nivel uniform înalt al siguranței 
aviației civile în cadrul UE, ceea ce ar contribui la facilitarea liberei circulații în cadrul pieței 
interne a mărfurilor, persoanelor și organizațiilor de pregătire a piloților, și asigurarea faptului 
că statele membre își îndeplinesc obligațiile ce-i revin în temeiul regulilor Organizației 
Aviației Civile Internaționale (OACI). 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind 
normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de 
abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 
2004/36/CE, JO L 79, 19.3.2008, p. 1.
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Regulamentul Comisiei nr. 1178/2011 din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și 
a procedurilor administrative aferente personalului aeronautic din aviația civilă1, astfel cum a 
fost modificat prin Regulamentul nr. 290/20122, se bazează pe un aviz tehnic din partea 
Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA). Acest aviz reproduce în mare parte 
standardele aplicate în mod comun în statele membre și dezvoltate anterior de către OACI și 
Autoritățile aeronautice comune (JAA) în domeniul personalului aeronautic (trebuie reținut că 
Regulamentul nr. 3922/913 reglementează domeniul aferent operațiunilor aeriene și nu 
personalului aeronautic). Acest regulament al Comisiei, precum toate regulamentele din 
domeniul siguranței aviației, a fost supus unui proces consultativ de amploare, la care au fost 
invitate să contribuie toate părțile interesate. Regulamentul a constituit, de asemenea, obiectul 
unei consultări dintre Consiliu și Parlamentul European. Întreaga legislație relevantă din 
domeniul siguranței poate fi găsită la: http://easa.europa.eu/regulations/regulations-
structure.php. 

În ceea ce privește aeronavele de epocă, Anexa II a Regulamentului nr. 216/2008 scutește 
aeronavele vechi și istorice de cerințele Regulamentului 216/2008, cu condiția ca acestea să 
nu fie folosite în scopuri comerciale. 

Întrucât aceste aeronave au fost scutite de către legiuitorii europeni de cerințele specificate în 
Regulamentul nr. 216/2008, rămâne la latitudinea fiecărui stat membru să decidă ce tip de 
licență trebuie solicitată pentru a pilota astfel de aeronave: fie o licență națională deja 
existentă, care respectă sau nu standardele internaționale ale OACI, fie licențe emise în 
conformitate cu cerințele viitoare ale UE pentru licențele echipajelor de zbor (FCL) din 
Regulamentul nr. 1178/2011.   

În ceea ce privește prelungirea și reînnoirea calificărilor parțiale FCL pe baza timpului de 
zbor acumulat pe aeronavele prevăzute în Anexa II, această posibilitate nu este exclusă direct 
de către FCL parțiale. Cu toate acestea, întrucât acest caz reprezintă unul particular privind 
aeronavele supuse regimurilor naționale, rămâne la alegerea individuală a statelor membre să 
ia decizii în această privință. AESA va adăuga această întrebare deschisă pe lista subiectelor 
de discutat și de clarificat pe viitor.

Concluzie

Normele actuale se bazează pe Cerințele aeronautice comune pentru licențele echipajelor de 
zbor (JAR FCL), existente anterior. 

Anexa II exclude aeronavele de epocă de la cerințele Regulamentului nr. 216/2008, însă 
AESA investighează în prezent posibilitatea prelungirii și reînnoirii calificărilor parțiale FCL 
pe baza timpului de zbor acumulat pe aeronavele din Anexa II. 

                                               
1 JO L 311, 25.11.2011, p. 1.
2 JO L 100, 5.4.2012, p. 1.
3 Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului din 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerințelor tehnice 
și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile (JO L 373, 31.12.1991, p. 4).


