ثبت نام به عنوان اپراتور هواپیما
بی سرنشین در کشور لوکزامبورگ

(به همراه راهنمای فارسی فرم)

از  31دسامبر  ، 2020قوانین جدید اروپا در مورد عملکرد سیستم های هواپیمای بدون سرنشین )( (UASsپهپاد) در خاک دوک بزرگ نیز ملزوم
به اجرا میباشد.

این قوانین بسته به ریسک عملیاتی در  3دسته در نظر گرفته شده است:
•
•
•

"( "OPENباز)  :هنگامی که خطر آن کم است
"( "SPECIFICخاص)  :هنگامی که خطر آن در حد متوسط است
"( "CERTIFIEDتایید شده)  :هنگامی که خطر آن خیلی باالست

هر شخص حقیقی یا حقوقی که مایل به کار با ( UASsپهپاد) در گروه های " "OPENیا " "SPECIFICاست باید به عنوان اپراتور در اداره
هواپیمایی کشوری ) (Direction de l'Aviation Civile - DACثبت نام کند.
این عمل فقط برای ثبت نام به عنوان اپراتور است (احتاجی به ثبت دستگاه  UASsنیست).

( "OPEN" .1باز)  :پهپاد های این دسته احتیاج به اجازه پرواز ندارند ،اما ثبت نام برای اپراتور اجباری است.
برای دسته ( A1پهپاد های کمتر از  500گرم) حداکثر اجازه پرواز با فاصله  120متر مجاز است ،برای دسته  A2و  A3گواهی دوره
آموزشی اپراتور پهپاد الزامی است ،برای هر سه دسته ثبت نام اپراتور اجباری میباشد.
( "SPECIFIC" .2خاص)  :هنگامی که خطر آن در حد متوسط است ،اجازه پرواز الزم است ،همچنین ثبت نام برای اپراتور نیز اجباری است.
بسته به نوع اجازه و گواهی صادره اجازه پرواز خواهید داشت.
( "CERTIFIED" .3تایید شده)  :هنگامی که خطر آن خیلی باالست ،پهپاد باید ثبت شده و مورد تایید قرار بگیرد ،یک گواهینامه اپراتوری
مخصوص نیازمند است ،اپراتور باید مورد تایید وزارت قرار بگیرد.

انواع پهپاد ها  :از تاریخ  31.12.2020تا  31.12.2022در سه دسته  A1, A2, A3تقسیم بندی میشوند ،پهپاد های کمتر از  500گرم جز دسته
 A1, A2, A3مخصوب میشوند ،پهپاد های بین  500گرم تا  2کیلوگرم جز دسته  A2, A3محصوب میشوند ،پهپاد های بین  2کیلوگرم تا 25
کیلوگرم جز دسته  A3به حساب خواهد آمد .
اما از تاریخ  31.12.2022به بعد پهپاد های کمتر از  250گرم جز دسته  A1, A2, A3محصوب میشوند و پهپاد های بین  250گرم تا 25
کیلوگرم کال جز دسته  A3محصوب خواهند شد.
توجه  :برای همه دسته ها و تقسیم بندی ها به عنوان اپراتور هواپیمای بی سرنشین باید در نظر داشته باشید که طبق قانون لوکزامبورگ جهت
فیلمبرداری و عکاسی با پهپاد از مکان های عمومی باید دارای اجازه مخصوص از اداره حفظ اطالعات شخصی لوکزامبورگ باشید ،در مناطق
مسکونی فقط مجاز به پرواز با فاصله  120متر از هر طرف میباشید و در مکان های عمومی همچون پارک ها با فاصله  30متر فقط مجاز به
پرواز هستید ،در صورت کنترل پلیس چنانچه فاصله ها رعایت نشده باشند یا اپراتور خود را ثبت نام نکرده باشد پلیس اجازه دارد پهپاد شما را
ضبط و جریمه نقدی یا حتی قرار بازداشت صادر کند .به خاطر داشته باشید فقط افرادی که به عنوان اپراتور ثبت نام کرده اند اجازه پرواز
دارند.
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چه کسی می تواند ثبت نام کند؟
افراد واجد شرایط برای ثبت نام به عنوان اپراتور  UASsدر  3دسته استاندارد قرار می گیرند:
•

•
•

اشخاص حقیقی:
 oدارای اقامت در لوکزامبورگ ؛ و
 16 oساله یا بیشتر
اشخاص حقوقی که محل اصلی کار آنها در لوکزامبورگ است.
ارگان های مدیریت ملی :برای این دسته درخواست باید فقط با استفاده از فرم چاپی ارسال شود.

الزم به ذکر است که یک اپراتور  UASsنمی تواند به طور همزمان در  2حالت یا دسته مختلف ثبت شود.

قابل توجه
از  31دسامبر سال  ،2020هر شخص حقیقی یا حقوقی در صورت فعالیت به عنوان اپراتور هواپیما بی سر نشین مطابق تعریف زیر میبایست
در سایت  MyGuichet.luثبت نام کند:
•
•

 UASsبا وزن بیش از  250گرم ؛
 UASsبا وزن کمتر از  250گرم و این:
 oپهپاد:
▪ به عنوان یک اسباب بازی طبقه بندی نشود.
▪ در صورتی که دارای دوربین یا میکروفون است.
 UASs oمی تواند بیش از  80ژول انرژی جنبشی را انتقال دهد (برای  UASsهایی که می توانند به سرعت بیش از 90
کیلومتر در ساعت برسند) اعمال می شود.

ثبت نام برای اپراتور های این دستگاه ها مورد نیاز نیست:
•
•

وزن  UASsهای کمتر از  250گرم در صورت طبقه بندی به عنوان اسباب بازی.
 UASsفقط تحت سیستم مجوز ملی است .در این مورد اخیر  ،ثبت نام بسیار توصیه می شود  ،زیرا سیستم های مجوز ملی در تاریخ 1
ژانویه  2022منقضی می شوند.

پیش نیازها
اشخاص حقیقی باید خود را ثبت نام کرده و وسیله ای برای تأیید هویت ( )Luxtrustخود در  MyGuichet.luداشته باشند .سیستم ثبت نام ،ثبت
نام شخص ثالث را مجاز نمی داند.
اشخاص حقوقی باید توسط نماینده قانونی دارای وسیله ای برای تأیید هویت ( )Luxtrustخود در  MyGuichet.luثبت شوند.

هزینه ثبت نام به عنوان اپراتور هواپیما بی سرنشین در خاک لوکزامبورگ کامال مجانی میباشد.
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نحوه ثبت نام
پر کردن یک فرم مخصوص :
•
•

از طریق  MyGuichet.lu؛
اگر متقاضی به  MyGuichet.luدسترسی ندارد  ،از فرم نسخه چاپی استفاده کنید .فرم تکمیل شده را به همراه کپی کارت شناسایی و
کپی پروفایل ثبت شرکت یا موسسه (برای اپراتور های حقوقی) می تواند ارسال شود:
 oاز طریق پست به  DAC؛ ( )Direction de l’Aviation Civile – DACیا
 oاز طریق ایمیل بهuas@av.etat.lu :

اگر متقاضی یک نهاد اداری باشد  ،درخواست باید توسط رئیس آن دستگاه اداری یا نماینده مسئول شده آنها امضا شود.
پس از وارد کردن برخی اطالعات اساسی در سیستم  ، MyGuichet.luمتقاضی باید یکی از چندین نوع درخواست را انتخاب کند:
•

•
•
•
•
•

اپراتور جدید  :UASsفقط باید در موارد زیر استفاده شود:
 oاپراتور از قبل شماره اپراتور ندارد .یا
 oشماره به طور دائم ثبت شده است
اصالح :برای به روزرسانی اطالعات تماس اپراتور  ،به عنوان مثال  ،آدرس خانه  ،شماره تلفن  ،آدرس پست الکترونیکی یا شماره
بیمه نامه آنها.
پسوند :برای تمدید تاریخ اعتبار شماره ثبت .برنامه های افزودنی باید ساالنه ثبت شوند.
ثبت نام موقتی :برای تعلیق موقت شماره ثبت اپراتوربه عنوان مثال اگر اپراتور قصد دارد تا  2سال آینده فعالیت  UASsرا متوقف
کند با استفاده از روش ثبت نام مجدد  ،شماره را می توانید در تاریخ بعد فعال کنید.
ثبت نام مجدد :برای فعال کردن مجدد شماره ثبت موقتا ً معلق ؛
ثبت نام دائمی :اگر اپراتور بخواهد کار  UASsرا به طور دائمی متوقف کند .شماره ثبت هرگز برای استفاده مجدد در دسترس نخواهد
بود و برای همیشه مسدود خواهد شد.

برای تکمیل کلیه برنامه های فوق به شماره قرارداد بیمه نامه مسئولیت مدنی نیاز است.

زمان پردازش برنامه
اگر رویه آنالین با موفقیت به پایان برسد  ،گواهی ثبت نام در همان زمان صادر می شود و پس از ارسال درخواست در برگه "پیام ها" ظاهر
می شود.
زمان پردازش برای درخواست های چاپی (ارسال از طریق ایمیل یا پست)  15روز کاری است.
گواهی ثبت اپراتور  UASsشماره ثبت اپراتور را نشان می دهد.
همچنین اگر پهپاد شما از شناسایی از راه دور پشتیبانی کند  ،یک کد شناسایی را نشان می دهد که باید در سیستم  UASsوارد شود .از این کد
برای شناسایی اپراتور استفاده می شود.
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اعتبار
گواهی ثبت نام به مدت یک سال معتبر است .بدین ترتیب  ،برای معتبر ماندن شماره ثبت باید هر ساله این روش تکرار شود.

تعهدات
اپراتور باید به وضوح شماره عملگر ( UASsبدون کد مخفی  3حرفی) را روی هر  UASsکه کار می کنند  ،نشان دهد .شماره ممکن است چاپ
شده یا با دست نوشته شود.

آدرس و اطالعات تماس :
Direction de l’Aviation Civile – DAC
4, rue Lou Hemmer
L-1748 Senningerberg
Luxembourg
Adresse postale :
B.P. 283 L-2012 Luxembourg
www.dac.gouvernement.lu
info@dac.gouvernement.lu
Tél. : (+352) 247 74 900
Fax : (+352) 46 77 90
روز ها و ساعات کاری
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00

منبع و مأخذ :
https://guichet.public.lu/en/entreprises/sectoriel/aviation/systeme-aeronef-sans-pilote/enregistrement-exploitant-uas.html

تهیه و تنظیم  :هیئت تحریریه انجمن سیمرغ در لوکزامبورگ

تمامی حقوق قانونی کپی رایت این سند متعلق به انجمن سیمرغ می باشد و هر گونه کپی برداری و سواستفاده از این سند پیگرد
قانونی دارد
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