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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1285/2012, ktorú predkladá J. Afink (holandský štátny občan), 
týkajúca sa prevodu preukazu spôsobilosti pilota v Európe

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície sa domnieva, že prevod preukazu spôsobilosti pilota v súlade s JAR 
(jednotné letecké predpisy) na preukaz spôsobilosti člena letovej posádky agentúry EASA je 
v rozpore so štyrmi slobodami zakotvenými v zmluvách a oslabuje konkurenciu vo 
vnútornom sektore civilného letectva, predovšetkým pokiaľ ide o lietadlá uvedené v prílohe II 
k základnému nariadeniu. V dôsledku toho požaduje ukončenie takejto praxe.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 11. februára 2011. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 30. apríla 2013

Komisia je na základe nariadenia (ES) č. 216/20081 povinná prijímať technické predpisy 
v oblasti bezpečnosti letectva, pričom jednou z oblastí je aj oblasť letových posádok. Toto 
nariadenie má dva hlavné ciele: stanoviť a udržať vysokú a jednotnú úroveň bezpečnosti 
civilného letectva v Európe, ktoré prispieva k zjednodušeniu voľného pohybu tovaru, osôb 
a organizácií na výcvik pilotov na vnútornom trhu, a zaistiť, aby členské štáty spĺňali 
požiadavky vyplývajúce z predpisov Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO).

                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách 
v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica 
Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES, Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.
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Nariadenie Komisie č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické 
požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/20081, zmenené nariadením 
č 290/20122, je založené na technickom stanovisku, ktoré poskytla Európska agentúra pre 
bezpečnosť letectva (EASA). V tomto stanovisku sa prevažne opakujú normy spoločne 
uplatňované v členských štátoch, vypracované ICAO a Spojenými leteckými úradmi v oblasti 
letových posádok (treba poznamenať, že do nariadenia č. 3922/913 je zahrnutá oblasť týkajúca 
sa letovej prevádzky, nie však posádok). Tomuto nariadeniu Komisie, podobne ako všetkým 
nariadeniam v oblasti bezpečnosti letectva, predchádzali rozsiahle konzultácie, do ktorých 
mohli prispieť všetky zúčastnené strany. Na nariadenie sa takisto vzťahovali konzultácie 
s Radou a Európskym parlamentom. Všetky relevantné právne predpisy súvisiace 
s bezpečnosťou možno nájsť na adrese: http://easa.europa.eu/regulations/regulations-
structure.php. 

Pokiaľ ide o historické modely lietadiel, prílohou II nariadenia č. 216/2008 sa staršie 
a historické lietadlá vynímajú z požiadaviek nariadenia 216/2008 pod podmienkou, že sa 
nepoužívajú na komerčné účely. 

Keďže európski zákonodarcovia vyňali tieto lietadlá z požiadaviek stanovených v nariadení 
č. 216/2008, je v kompetencii jednotlivých členských štátov, aby rozhodli, ktorý typ preukazu 
spôsobilosti sa bude požadovať pri pilotovaní týchto typov lietadiel. Môže to byť platný 
vnútroštátny preukaz spôsobilosti, ktorý je, alebo nie je v súlade s medzinárodnými normami 
ICAO, prípadne preukaz spôsobilosti vydaný v súlade s pripravovanými európskymi 
požiadavkami na preukaz spôsobilosti člena letovej posádky (FCL) podľa nariadenia 
č. 1178/2011.   

Pokiaľ ide o obnovenie a predĺženie platnosti hodnotenia časti FCL na základe času letu 
nahromadeného v lietadle uvedenom v prílohe II, táto možnosť nie je v časti FCL priamo 
vylúčená.. Keďže však ide o veľmi špecifický prípad zahŕňajúci lietadlo, na ktoré sa vzťahujú 
vnútroštátne režimy, je na jednotlivých členských štátoch, aby prijali rozhodnutie v tejto veci. 
Agentúra EASA pridá túto otvorenú otázku do zoznamu tém, o ktorých sa bude diskutovať 
a ktoré sa budú vyjasňovať.

Záver

Platné predpisy sú založené na predchádzajúcich požiadavkách Spojených leteckých úradov 
na preukaz spôsobilosti člena leteckej posádky. 

Prílohou II sa vylučujú historické typy lietadiel z požiadaviek nariadenia č. 216/2008, 
agentúra EASA však v súčasnosti hľadá možnosť obnovenia a predĺženia platnosti hodnotenia 
časti FCL na základe času letu nazhromaždeného v lietadle uvedenom v prílohe II 
                                               
1 Ú. v. EÚ L 311, 25.11.2011, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 100, 5.4.2012, s. 1.
3 Nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych 
postupov v oblasti civilného letectva, Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4.
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k základnému nariadeniu.


