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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi spremembe Sporazuma med Združenimi državami 

Amerike in Evropsko skupnostjo o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva v 

imenu Evropske unije 

(07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE)) 

(Odobritev) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (07482/2018), 

– ob upoštevanju spremembe št. 1 Sporazuma o sodelovanju pri ureditvi varnosti 

civilnega letalstva med Združenimi državami Amerike in Evropsko skupnostjo 

(07236/2017), 

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 100(2) in 

členom 218(6)(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0157/2018), 

– ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika 

– ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A8-0432/2018), 

1. odobri sklenitev sporazuma; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

vladam in parlamentom držav članic in Združenih držav Amerike. 
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OBRAZLOŽITEV 

Ozadje 

Na podlagi sklepa Sveta o sklenitvi1 prvotnega Sporazuma med Združenimi državami 

Amerike in Evropsko skupnostjo o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva2 (v 

nadaljnjem besedilu: Sporazum), je slednji začel veljati 1. maja 2011.  

Namen Sporazuma je med drugim zagotoviti ohranitev visoke stopnje sodelovanja in 

harmonizacije med Združenimi državami in Evropsko unijo na področjih, ki spadajo v 

področje uporabe Sporazuma. 

Prvotno področje uporabe Sporazuma, kakor je opredeljeno v njegovem členu 2.B, zajema: 

 potrditve plovnosti in spremljanje proizvodov civilnega letalstva; 

 okoljske preskuse in odobritve proizvodov civilnega letalstva ter 

 odobritve in nadzor objektov za vzdrževanje. 

Med izvajanjem Sporazuma, zlasti prek razprav v Dvostranskem nadzornem odboru, 

ustanovljenem na podlagi Sporazuma, sta Zvezna uprava za letalstvo ZDA (v nadaljnjem 

besedilu: FAA) in Komisija ugotovili, da obstaja skupna želja po povečanju nadaljnjega 

sodelovanja na področju varnosti v letalstvu, ki bi presegalo sedanje določbe Sporazuma. 

Obe strani sta ugotovili, da bi bilo treba kot prednostna naloga tesneje sodelovati na področju 

licenciranja in usposabljanja pilotov, in sta zadolžili strokovnjake, da preučijo možnosti in 

pripravijo tehnične predloge. Rezultati te pobude so potrdili, da je razširitev Sporazuma na 

dodatna področja sodelovanja in priznavanja izvedljiva in potrebna. 

Postopek 

25. septembra 2014 je Svet pooblastil Komisijo za pogajanja o spremembi Sporazuma. 

Komisija in FAA sta tako izpogajali spremembe. Na podlagi ustreznega sklepa Sveta3 je bil 

medtem 13. decembra 2017 v imenu Unije podpisan sporazum o spremembi Sporazuma4.  

V skladu s členom 99(1) in (4) ter členom 108(7) Poslovnika Evropskega parlamenta pristojni 

odbor predloži priporočilo za odobritev ali zavrnitev predlaganega akta. Parlament sprejme 

sklep z enim samim glasovanjem, pri čemer ni mogoče vlagati predlogov sprememb na 

Sporazum. Predlogi sprememb v odboru so dopustni le, če je njihov namen priporočiti 

nasprotno od tega, kar predlaga poročevalec. 

 

 

 

Vsebina spremembe 

 

                                                 
1Sklep 2011/719/EU, UL L 291, 2.11.2011, str. 1. 

2 UL L 291, 9.11.2011, str. 3. 

3 Sklep Sveta (EU) 2018/61 z dne 21. marca 2017. 

4 Objavljen v UL L 11, 16.1.2018, str. 3, skupaj s sklepom o podpisu. 
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Sprememba razširja področja sodelovanja med pogodbenicama, na katerih se lahko uporablja 

vzajemno priznavanje odobritev in ugotovitev glede skladnosti, s čimer se omogoči optimalna 

uporaba virov in sorazmeren prihranek pri stroških ter hkrati ohrani visoka stopnja varnosti v 

zračnem prometu. 

S spremembo člena 2.B Sporazuma bo sodelovanje, predvideno med pogodbenicama, 

dejansko zajemalo naslednja dodatna področja: 

 licenciranje in usposabljanje osebja; 

 upravljanje zrakoplovov; 

 aerodrome ter 

 službe zračnega prometa in upravljanje zračnega prometa. 

Možnost sodelovanja na teh dodatnih področjih bo odvisna od sprejetja ustreznih prilog, ki jih 

bo v skladu s spremenjenima členoma 5 in 19.B Sporazuma sprejel Dvostranski nadzorni 

odbor1.  

Zato sta se pogodbenici v zvezi s področjem uporabe Sporazuma dogovorili, da bosta: 

— sestavili in sprejeli dodatne priloge za vzajemno priznavanje odobritev in ugotovitev 

skladnosti, ki se bodo lahko učinkovito uporabljale na določenem področju, ob vzajemni 

ugotovitvi, da so standardi, prakse, pravila in postopki na danem področju dovolj združljivi, 

ter 

— sestavili in sprejeli dodatne priloge za obravnavanje tehničnih razlik v svojih sistemih 

civilnega letalstva. 

Stališče poročevalke 
 

Namen predloga spremembe je okrepiti regulativno sodelovanje med EU in ZDA na področju 

varnosti v civilnem letalstvu, spodbujati globalne varnostne standarde in krepiti proizvodnjo 

proizvodov civilnega letalstva z upoštevanjem interesov vseh zadevnih subjektov: pilotov, 

proizvajalcev zrakoplovov, letaliških platform in letalskih prevoznikov.  

 

Krepitev partnerstva med EU in ZDA, ki temelji na skupnih vrednotah in ciljih, je ključnega 

pomena za razvoj našega letalskega sektorja. Civilno letalstvo prispeva več kot 500 milijard 

EUR na leto k BDP EU, zaposluje več kot 9 milijonov ljudi in je eden od gospodarskih sektorjev, 

ki so najbolj odvisni od regulacije.  

Poleg tega letalski sektor na splošno dosledno zagovarja tesnejše sodelovanje, priznavanje in 

harmonizacijo med dvema največjima trgoma, tj. ZDA in EU, da bi se zmanjšali nepotrebni 

transakcijski stroški, ki k varnosti prispevajo le malo ali nič, zmanjšujejo pa splošno 

konkurenčnost industrije.  

Na podlagi navedenega poročevalka predlaga, da odbor TRAN poda pozitivno priporočilo za 

sklenitev tega sporazuma. 

                                                 
1 Skupni odbor, ki zajema Zvezno upravo za letalstvo (FAA) in Evropsko komisijo. 



 

PE629.411v02-00 8/9 RR\1171455SL.docx 

SL 

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU 

Naslov Sporazum med Združenimi državami Amerike in Evropsko skupnostjo 

o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva 

Referenčni dokumenti 07482/2018 – C8-0157/2018 – COM(2016)0694 – 2016/0343(NLE) 

Datum posvetovanja / Zahteva za 

odobritev 

18.4.2018    

Pristojni odbor 

       Datum razglasitve na zasedanju 

TRAN 

2.5.2018 
   

Poročevalec/-ka 

       Datum imenovanja 

Theresa Griffin 

28.10.2016 
   

Datum sprejetja 3.12.2018    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

30 

0 

3 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao 

Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De 

Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, 

Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, 

Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault 

d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith 

Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de 

Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Kosma Złotowski 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Evžen Tošenovský 

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 

končnem glasovanju 

Lieve Wierinck 

Datum predložitve 6.12.2018 

 



 

RR\1171455SL.docx 9/9 PE629.411v02-00 

 SL 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU 
V PRISTOJNEM ODBORU 

30 + 

ALDE Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck 

ECR Peter van Dalen, Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma 

Złotowski 

EFDD Daniela Aiuto 

PPE Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, 

Innocenzo Leontini, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini 

S&D Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault 

d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke 

VERTS/ALE Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor 

 

0 - 

  

 

3 0 

GUE/NGL Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu 

 

Uporabljeni znaki: 

+ : za 

- : proti 

0 : vzdržani 

 

 


