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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

1. 2. 2012

OBVESTILO POSLANCEM
(0009/2012)

Zadeva: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih 
dodeljevanja slotov na letališčih Evropske unije (prenovitev)
(COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD))

V skladu z medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem 
ponovnem sprejemu pravnih aktov1 svetovalna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, pregleda vse predloge za prenovitev, ki jih 
predstavi Komisija.

Poslanci si lahko mnenje posvetovalne skupine o omenjenem predlogu preberejo v prilogi.

Odbor za pravne zadeve bo svoje mnenje o tem besedilu predvidoma izrekel na svoji seji 1. 
marca 2012.

Priloga

                                               
1 UL C 77, 28.3.2002, str. 1.
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POSVETOVALNA SKUPINA
PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 16.januarja 2012

MNENJE

ZA EVROPSKI PARLAMENT
SVET
KOMISIJO

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih dodeljevanja slotov 
na letališčih Evropske unije (prenovitev)
COM(2011)0827 z dne 1.12.2011 – 2011/0391(COD)

Ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov, še posebej njegove devete točke, se je 
posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki pravnih služb Evropskega parlamenta, 
Sveta in Komisije, sestala 12. decembra 2011, da bi med drugim preučila omenjeni predlog, 
ki ga je predložila Komisija.

Pri pregledu1 predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta za prenovitev Uredbe Sveta 
(EGS) št. 95/93 z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih 
Skupnosti je skupina soglasno ugotovila sledeče:

1) V uvodni izjavi 18 bi začetne besede „Letališče se lahko razglasi za koordinirano” treba 
nadomestiti z besedami „Letališče se lahko razglasi za letališče z usklajevanim voznim redom 
letov ali koordinirano”.
2) V členu 6(1) navajanje „členov 13 in 18” bi treba brati kot navajanje „členov 13, 17(1) in 
18”.
3) V členu 9(3) bi treba črtati začetne besede „Brez poseganja v člen 10(2)”.

Posvetovalna skupina je po proučitvi predloga torej lahko soglasno ugotovila, da predlog ne 
vsebuje drugih bistvenih sprememb poleg tistih, ki so kot takšne opredeljene v samem 
predlogu. Kar zadeva kodifikacijo določb predhodnega akta, ki niso bile vsebinsko 
spremenjene, je skupina prav tako ugotovila, da predlog vsebuje zgolj kodifikacijo brez 
vsebinski sprememb.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
                                               
1 Skupina je imela na voljo nemško, angleško in francosko različico predloga, kot podlago za svoje delo pa je 
uporabljala francosko besedilo, ki je bila izvirnik delovnega dokumenta.
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