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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind utilizarea în siguranță a sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (SAPD), 
cunoscute ca vehicule aeriene fără pilot (UAV) în domeniul aviației civile
(2014/2243(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 8 aprilie 2014 intitulată „O nouă eră pentru 
aviație: Deschiderea într-un mod sigur și sustenabil a pieței aeronautice pentru utilizarea 
civilă a sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (COM(2014)0207),

– având în vedere raportul final al grupului de coordonare european pentru sistemele de 
aeronave pilotate de la distanță (SAPD) intitulat „Foaie de parcurs pentru integrarea 
sistemelor aeronautice comandate de la distanță în sistemul aviației civile europene”,

– având în vedere Declarația de la Riga privind aeronavele pilotate de la distanță (dronele) 
– „Structurarea viitorului aviației”,

– având în vedere raportul Camerei Lorzilor intitulat „Utilizarea civilă a dronelor în UE”,

– având în vedere Convenția de la Chicago din 7 decembrie 1944,

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0000/2015),

A. întrucât modelele de avioane mici, controlate prin radio au fost manevrate de entuziaști 
de multe decenii; întrucât în ultimii 15 ani s-a înregistrat o intensificare rapidă a 
utilizării sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (SAPD), cunoscute în special ca 
vehicule aeriene fără pilot (UAV) sau drone; întrucât mai ales dronele mici, concepute 
în scopuri recreative și pentru timpul liber au devenit tot mai populare;

B. întrucât această tehnologie care a fost dezvoltată în primul rând pentru scopuri militare 
este aplicată în prezent în domeniul comercial, forțând granițele legislative; întrucât în 
ziua de azi SAPD oferă, de asemenea, avantaje considerabile pentru diferite aplicații 
civile, precum inspecțiile de securitate și monitorizarea infrastructurii (șine de cale 
ferată, baraje și centrale electrice), pentru evaluarea dezastrelor naturale, operațiunile 
agricole de precizie și aplicații media; întrucât utilizarea dronelor oferă, totodată, 
importante beneficii pentru mediu.

C. întrucât legislația UE în vigoare stipulează că Agenția Europeană de Siguranță a 
Aviației (AESA) este, în principiu, autoritatea de certificare pentru SAPD cu o masă 
maximă la decolare de peste 150 kg; întrucât SAPD de 150 kg sau mai puțin se află sub 
jurisdicția statelor membre;

D. întrucât în prezent există sau sunt în curs de elaborare reglementări privind SAPD în 
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Austria, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Irlanda, Spania și Regatul Unit1; întrucât 
există școli autorizate de pilotaj în Regatul Unit, Danemarca și Țările de Jos și peste 500 
de piloți SAPD deja omologați în Țările de Jos și Regatul Unit; 

E. întrucât toate normele privind SAPD în vigoare în Europa sunt adaptate la riscul 
operațiunii; întrucât aceste norme privind SAPD se concentrează asupra operatorului și 
nu merg pe abordarea axată pe aeronave folosită în cazul aeronavelor cu pilot; întrucât 
riscul depinde nu doar de tipul de dispozitiv, ci de mult mai mulți factori, precum zonele 
survolate, experiența operatorului și tipul specific de operațiune;

F. întrucât, în plus, potențialul de creștere în această industrie, de la producător la 
utilizatorul final, este imens, pentru întreprinderile mari și lanțul de distribuție, compus 
din mii de IMM-uri, deopotrivă; întrucât este esențial să se mențină standarde de 
producție de clasă mondială;

G. întrucât, ca o recunoaștere a dezvoltării rapide a acestei piețe, SAPD este încorporată 
foarte bine în programele de aviație existente, cum ar fi întreprinderea comună pentru 
Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european 
(SESAR) și Orizont 2020. întrucât această industrie a investit deja resurse financiare 
însemnate;

H. întrucât chiar și în această etapă de început, statele membre, industria și Comisia au 
recunoscut potențialul acestei piețe și sunt dornice să sublinieze faptul că orice cadru de 
politică trebuie să permită o creștere economică pentru a concura la nivel mondial;

I. întrucât această piață aflată la începuturi oferă oportunități semnificative atât pentru 
investiții, cât și pentru crearea de locuri de muncă în tot lanțul de distribuție însă trebuie 
avută în vedere apărarea interesului public;

I. Dimensiunea internațională

1. ia act de faptul că Statele Unite sunt considerate de mulți ca fiind piața-lider în materie 
de utilizare a SAPD, cu precizarea că este vorba de dronele pentru operațiuni militare; 
cu toate acestea, trebuie subliniat că Europa este lider în sectorul civil – există 2 500 de 
operatori europeni față de 2 342 de operatori în restul lumii;

2. relevă că Japonia are un număr semnificativ de operatori SAPD și 20 de ani de 
experiență, în special în operațiunile agriculturii de precizie, precum pulverizarea 
culturilor; reamintește că ea a fost prima țară care a permis utilizarea tehnologiei SAPD 
în activitățile agricole la mijlocul anilor 90, iar numărul operațiunilor s-a multiplicat în 
câțiva ani;

3. notează că Israel deține o industrie producătoare foarte activă, dar cu o orientare directă 
spre SAPD militare; subliniază că un serviciu de navigare aerian integrat civil-militar 
face mai ușoară integrarea în prezent a SAPD în spațiul aerian al Israelului;

4. constată că Australia, China (unde sunt produse multe dintre dispozitivele SAPD foarte 
mici) și Africa de Sud se numără printre celelalte 50 de țări care dezvoltă SAPD;

                                               
1 http://www.caa.co.uk/default.aspx?catid=1995&pageid=16012
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5. subliniază că trebuie ținut cont de dimensiunea mondială a dronelor și solicită Comisiei 
să ia foarte în serios acest aspect;

II. Situația actuală în statele membre ale UE

6. subliniază că toate statele membre au ceva activități în domeniul dronelor, acestea fiind 
în producție și/sau în stadiu operațional;

7. subliniază că în cazul în care nu se acordă o scutire, activitățile de exploatare sunt legale 
numai dacă există o legislație națională în vigoare; reamintește că cest lucru are la bază 
norma OACI conform căreia pentru toate operațiunile realizate de vehicule aeriene fără 
pilot trebuie obținută o autorizație specifică1;

III. Aspecte esențiale

8. consideră că sectorul SAPD are nevoie urgentă de autorități competente care să creeze 
norme la nivel mondial pentru a asigura dezvoltarea transfrontalieră în domeniul SAPD; 
subliniază că dacă nu se acționează prompt, există riscul de a nu exploata la maximum 
potențialul și efectele pozitive ale SAPD;

9. subliniază că siguranța și securitatea sunt cele mai importante aspecte pentru 
operațiunile și normele SAPD;

10. subliniază că subiectul protecției datelor și a vieții private este, de asemenea, esențial 
pentru a facilita creșterea și integrarea în siguranță a SAPD în aviația civilă, în 
conformitate cu articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și 
articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

11. este de acord cu cele cinci principii esențiale pentru dezvoltarea viitoare a SAPD 
prevăzute în Declarația de la Riga și le susține în totalitate;

– SAPD trebuie tratate ca modele noi de aeronave cu norme proporționale bazate pe 
riscul fiecărei operațiuni;

– trebuie elaborate norme UE privind prestarea în condiții de siguranță de servicii 
SAPD pentru a permite industriei să investească;

– trebuie dezvoltate tehnologii și standarde care să permită integrarea totală a SAPD 
în spațiul aerian european;

– acceptarea din partea publicului este esențială pentru dezvoltarea serviciilor 
SAPD;

– operatorul unui SAPD este responsabil pentru utilizarea lui;

12. subliniază că pe termen scurt, dintr-o perspectivă a gestionării traficului aerian, există 
deja proceduri operaționale care să permită SAPD să zboare în afara unor zone specifice 
și restricționate; reamintește că multe SAPD civile și militare sunt direcționate pe 

                                               
1 http://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_en.pdf
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coridoare de zbor dedicate prin înmulțirea criteriilor de separare standard utilizate în 
mod normal pentru aeronavele cu pilot;

13. ia act de faptul că impactul SAPD asupra traficului aeronavelor cu pilot este limitat din 
cauza ponderii neînsemnate a SAPD în raport cu aeronavele cu pilot; recunoaște totuși 
că presiunile asupra gestionării traficului aerian (ATM) se pot accentua datorită creșterii 
binevenite a numărului de SAPD sportive și recreative și cere autorităților de resort să 
țină seama de acest factor pentru a asigura în continuare un standard eficient în 
domeniul ATM în toate statele membre;

14. subliniază că pe termen lung soluțiile tehnice și de reglementare ar trebui de preferință 
să permită SAPD să folosească spațiul aerian împreună cu orice alt utilizator fără a-i 
impune noi cerințe în materie de echipamente; remarcă faptul că există un număr mare 
de SAPD mici care operează la o altitudine de sub 150 de metri, împreună cu avioane cu 
pilot; subliniază că deși ANSP-urile nu oferă servicii ATC la aceste altitudini, ele au 
responsabilitatea de a oferi suficiente informații ambelor tipuri de aeronave pentru a 
coexista în același spațiu aerian; notează că EUROCONTROL sprijină statele să ajungă 
la o înțelegere comună a chestiunilor în joc și la un grad cât mai mare posibil de 
armonizare;

IV. Soluții pentru viitor

15. este de părere că trebuie elaborat un cadru de reglementare clar, armonizat și 
proporționat la nivel mondial pe baza riscului evaluat, care să evite reglementările 
împovărătoare pentru întreprinderi, care ar împiedica investițiile și crearea de locuri de 
muncă;

16. consideră că normele la nivelul UE și la nivel național ar trebui să indice în mod clar 
dispozițiile aplicabile sistemelor SAPD în legătură cu piața internă și cu comerțul 
internațional (producerea, vânzarea, cumpărarea, comercializarea și utilizarea SAPD); 
mai consideră, de asemenea, că protecția vieții private și a datelor, precum și orice altă 
normă aplicabilă, spre exemplu de drept penal, de drept al proprietății intelectuale sau 
din legislația privind aviația și mediul, ar trebui să fie menționată într-o notă adresată 
cumpărătorilor;

17. consideră că industria și organele de reglementare trebuie să se așeze la aceeași masă 
pentru a evita problema „găinii și a oului”, prin care industria este reticentă să 
investească în dezvoltarea tehnologiilor necesare fără certitudinea modului în care 
acestea vor fi reglementate, în timp ce organele de reglementare nu se apucă să 
întocmească standarde înainte ca industria să vină cu tehnologii pentru autorizare;

18. consideră că pentru a garanta operarea în siguranță a SAPD, cerințele de reglementare 
va trebui să se bazeze fie pe o abordare de la caz la caz, fie pe o abordare bazată pe 
tip/clasă, după caz, și să asigure un nivel ridicat de siguranță și interoperabilitate; 
consideră că pentru a garanta succesul producătorilor și operatorilor de SAPD este vital 
ca cerințele în materie de standardizare ale Organizația Europeană pentru Echipamente 
din Aviația Civilă (EUROCAE) să fie validate de organismul de reglementare 
competent;

19. consideră că normele viitoare în domeniul SAPD ar trebui să trateze chestiuni legate 
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de:
– navigabilitate;
– specificațiile de certificare;
– utilizarea comercială sau în scopuri recreative;
– trasabilitatea proprietarului/operatorului;
– autorizarea organizațiilor de formare a piloților;
– formarea și autorizarea piloților;
– operațiuni;

20. subliniază că SAPD trebuie să fie echipate cu tehnologie „see-and-avoid” pentru a 
detecta aeronavele care folosesc același spațiu aerian, astfel încât SAPD să nu pună în 
pericol siguranța aeronavelor cu pilot și, în plus, să țină seama de zonele a căror 
survolare este interzisă, precum aeroporturile și alte infrastructuri de importanță critică;

21. susține intenția Comisiei de a elimina pragul de 150kg care separă competențele de 
certificare între AESA și autoritățile naționale;

22. subliniază că Autoritățile comune pentru reglementare în domeniul sistemelor fără pilot 
(JARUS) este un organism internațional cu participare voluntară compus din autoritățile 
aviației civile naționale din 22 de țări UE și non-UE și agenții/organisme regionale; 
reamintește că în fruntea JARUS se află un reprezentant al AESA, agenția care se va 
ocupa de viitoarea normativă privind SAPD; reamintește că scopul JARUS este acela de 
a dezvolta cerințe tehnice, operaționale și de siguranță pentru autorizarea și integrarea în 
siguranță a SAPD de mici și mari dimensiuni în spațiul aerian și la aerodromuri;

23. are convingerea fermă că JARUS este prin urmare plasat în mod ideal pentru a elabora 
rapid și eficace reglementările mondiale de siguranță pentru utilizarea SAPD; consideră 
că JARUS ar trebui să se asigure că orice reglementare viitoare a UE va fi compatibilă 
cu aranjamentele naționale din alte țări, printr-un proces de recunoaștere reciprocă;

24. consideră ca agențiile pentru protecția datelor din statele membre ar trebui să coopereze 
în scopul partajării datelor și al asigurării conformității cu orientările existente privind 
protecția datelor;

25. reamintește că, potrivit Comisiei, se pare că nu este nevoie de o legislație suplimentară, 
specifică tehnologiei folosite de SAPD, în domeniul protecției datelor; consideră că 
agențiile statelor membre în domeniul protecției datelor și a vieții private ar trebui să 
partajeze orientările existente specifice SAPD comerciale în domeniul protecției datelor 
și solicită statelor membre să implementeze cu atenție legislația privind protecția datelor 
astfel încât să trateze preocupările cetățenilor legate de confidențialitate dar să nu ducă 
la o sarcină administrativă disproporționată pentru operatorii de SAPD;

26. este de părere că Parlamentul European trebuie să își finalizeze poziția înainte de 
adoptarea de către Comisie a pachetului în domeniul aviației, răspunzând, astfel, și 
apelului industriei în favoarea unor orientări clare;

27. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. Măsuri luate de raportoare și poziția acesteia

La lansarea Comunicării, Siim Kallas, vicepreședintele de atunci al Comisiei Europene și 
comisar pentru mobilitate și transport a afirmat: „Dacă a existat vreodată un moment potrivit 
pentru a face acest lucru, acum este acel moment” – sentimente care au fost exprimate și de 
Violeta Bulc, succesoarea sa în funcția de comisar, care a acordat prioritate includerii SAPD 
în pachetul privind aviația, cu termen de finalizare până la sfârșitul lui 2015.

În urma publicării Comunicării Comisiei din 2014, raportoarea a organizat o reuniune a 
părților interesate la 27 ianuarie 2015, la sediul Parlamentului European cu reprezentanți ai 
Comisiei, ai AESA și JARUS, ai SESAR JU, ai autorităților naționale de reglementare, 
inclusiv CAA și DfT (Regatul Unit), DfT (Țările de Jos), precum și ai furnizorilor de servicii 
NATS și EUROCONTROL, ai producătorilor BAE Systems, Airbus, Rolls Royce, ASD și ai 
sindicatului piloților BALPA. De maximă importanță a fost și prezența reprezentanților 
Europe Air Sports, organizație cunoscută pentru utilizarea tot mai mare a SAPD în scop 
recreativ.

Mulți dintre participanți au recunoscut că orice cadru de reglementare trebuie să fie 
proporționat pentru a permite creșterea sectorului, evitând o povară inutilă pentru o industrie 
în curs de dezvoltare. În plus, orice cadru trebuie să urmărească recunoașterea la nivel 
mondial pentru a stimula cercetarea și dezvoltarea.

În februarie 2015, în timpul delegației TRAN la Washington D.C., raportoarea s-a întâlnit cu 
oficiali din cadrul Administrației Federale a Aviației (FAA), responsabilă cu integrarea 
„sistemelor aeriene fără pilot” (UAS = SAPD). FAA tocmai a propus o reglementare care va 
permite utilizarea anumitor drone mici în sistemul de aviație al Statelor Unite, rămânând, 
totodată, deschisă la inovații tehnologice viitoare.

Tot în 2014, raportoarea s-a întâlnit cu Comisia Camerei Lorzilor pentru a discuta pe 
marginea utilizării civile a dronelor în Regatul Unit. De asemenea, în martie 2015, raportoarea 
a abordat problema SAPD în cadrul conferinței organizate de Președinția letonă la Riga.

Declarația ulterioară de la Riga subliniază cinci principii esențiale asupra cărora UE își va 
concentra atenția în viitor: 

– SAPD trebuie tratate ca modele noi de aeronave cu norme proporționale bazate pe 
riscul fiecărei operațiuni;

– trebuie elaborate norme UE privind prestarea în condiții de siguranță de servicii 
SAPD pentru a permite industriei să investească;

– trebuie dezvoltate tehnologii și standarde care să permită integrarea totală a SAPD în 
spațiul aerian european;

– acceptarea din partea publicului este esențială pentru dezvoltarea serviciilor SAPD;

– Operatorul unui SAPD este responsabil pentru utilizarea lui.
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La Riga, comunitatea aviației europene s-a angajat să permită întreprinderilor să presteze 
servicii SAPD peste tot în Europa începând cu 2016.

Comisia Europeană pregătește o propunere care urmează să fie adoptată până la sfârșitul lui 
2015. Parlamentul, și în special comisia noastră, se va achita de partea care îi revine și va veni 
cu răspunsuri constructive la provocările care ne stau în față. În sfârșit, mesajul clar al 
raportoarei este să se adopte un raport INI cu sprijinul și participarea dumneavoastră, care să 
transmită un semnal politic puternic din care să reiasă faptul că suntem pregătiți, atât pentru 
acest nou pas interesant înainte, cât și pentru a ne juca până la capăt rolul care ne revine în 
construirea unui sector al aviației pentru secolul XXI.

II. Glosar

ATM Gestionarea traficului aerian

BALPA Asociația piloților de aeronave din Marea Britanie

CAA Administrația aviației civile din Regatul Unit

DfT (Regatul Unit) Departamentul pentru transport (Marea Britanie)

DfT (Țările de Jos) Departamentul pentru transport (Țările de Jos)

AESA Agenția Europeană de Siguranță a Aviației

EUROCAE Organizația Europeană pentru Echipamente din Aviația Civilă

FAA Administrația Aviației Federale (Statele Unite ale Americii)

OACI Organizația Aviației Civile Internaționale

JARUS Autoritățile comune pentru reglementare în domeniul sistemelor fără 
pilot

SAPD Sisteme de aeronave pilotate de la distanță

SESAR Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul 
unic european

UAS Sisteme aeriene fără pilot

UAV Vehicul aerian fără pilot
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III (a). Informații despre context: Rezumatul Comunicării Comisiei din aprilie 2014 –
(COM(2014)0207)

Comunicarea subliniază modul în care Comisia propune abordarea operațiunilor SAPD în 
viitorul cadru politic european. Ea prevede că orice regulament ar trebui să contribuie la 
dezvoltarea unei piețe pentru SAPD comerciale, apărând în același timp interesul public.

Vor fi întocmite noi standarde pentru a reglementa operațiunile SAPD civile referitoare la 
siguranță, securitate, confidențialitate, protecția datelor, asigurare și răspundere civilă. 
Obiectivul Comisiei este de a permite industriei europene să devină unul dintre liderii 
mondiali în această tehnologie în curs de dezvoltare.

Până la finalul lui 2015 urmează să fie adoptată o propunere legislativă. Comisia notează că 
noile standarde vor acoperi următoarele domenii:

 Normele la nivelul UE privind autorizațiile de siguranță: Standardele UE vor avea la 
bază principiul conform căruia SAPD trebuie să ofere, după caz, un nivel de siguranță 
egal cu cel al operațiunilor aeronautice cu pilot. Mai mult, AESA (Agenția Europeană de 
Siguranță a Aviației) va începe elaborarea de standarde privind SAPD la nivelul întregii 
Europe;

 Protejarea confidențialității și a datelor: Datele colectate de SAPD trebuie să respecte 
normele aplicabile de protecție a datelor, iar autoritățile de protecție a datelor sunt 
obligate să monitorizeze colectarea și prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter 
personal; Comisia va evalua modul în care se poate garanta aplicarea în totalitate a 
normelor de protecție a datelor la SAPD și va propune schimbări sau orientări specifice 
dacă este nevoie;

 Controale pentru a asigura securitatea: Întrucât SAPD ar putea fi folosit în mod ilegal, 
AESA va elabora cerințele necesare privind securitatea, în special pentru a proteja 
fluxurile de informații. Ea va propune obligații legale pentru toți cei implicați – de 
exemplu, controlorii de trafic aerian, operatorul și furnizorii de servicii de 
telecomunicație – a căror respectare va fi impusă de către autoritățile naționale;

 Un cadru clar pentru răspundere civilă și asigurare: Actualul regim de asigurare față 
de terți a fost stabilit în special pentru aeronave cu pilot, în cazul cărora masa (începând 
de la 500 kg) determină valoarea minimă a asigurării; Comisia va evalua necesitatea de a 
modifica normele actuale ținând seama de SAPD;

 Eficientizarea cercetării și dezvoltării (CD) și sprijinirea noii industrii: Comisia a 
indicat faptul că dorește să eficientizeze cercetarea și dezvoltarea, în special fondul 
gestionat de întreprinderea comună SESAR, cu scopul de a asigura integrarea SAPD în 
SESAR cât mai curând posibil. Întreprinderile mici și mijlocii, precum și întreprinderile 
nou-înființate din sector vor primi sprijin industrial pentru dezvoltarea tehnologiei în 
temeiul programelor Orizont 2020 și COSME.
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III (b). Exemplu de autorizație pentru SAPD într-un stat membru:

În Regatul Unit, Autoritatea aviației civile (CAA) definește „micile aeronave fără 
pilot” ca fiind aeronave cu o greutate de 44lb sau mai mică. Pentru această categorie, 
cerințele de siguranță sunt stipulate în articolele 166 și 167 din Ordinul privind 
navigația aeriană în Regatul Unit, care precizează că:

1. Operațiunea nu trebuie să pună în pericol pe nimeni și nimic.

2. Aeronava trebuie păstrată în raza vizuală (în mod normal la o distanță de 500 m pe 
orizontală și 122 m pe verticală) persoanei care o pilotează de la distanță (adică 
„persoana responsabilă” cu aceasta). Operațiunile care au loc pe distanțe mai mari 
trebuie aprobate de CAA (premisa de bază fiind ca operatorul să dovedească că poate 
face acest lucru în condiții de siguranță).

3. Aeronavele mici fără pilot (indiferent de masa lor) care sunt folosite în scopuri de 
supraveghere fac obiectul unor restricții mai stricte cu privire la distanțele minime la 
care pot zbura în apropierea oamenilor sau a proprietăților care nu sunt sub 
controlul operatorului. Pentru cei care doresc să zboare între aceste limite minime, 
este nevoie de permisiune din partea CAA înainte de începerea operațiunilor.

4. De asemenea, este nevoie de permisiunea CAA pentru toate zborurile care sunt 
efectuate pentru lucrări în spațiul aerian.

5. „Pilotul de la distanță” are responsabilitatea de a se asigura că zborul poate fi 
efectuat în condiții de siguranță.


