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5.3.2014 A7-0098/32 

Predlog spremembe  32 
Saïd El Khadraoui 
v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0098/2014 
David-Maria Sassoli 
Aerodromi, upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa 
COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 3 – točka f a (novo) 
Uredba (ES) št. 216/2008 
Člen 3 – točka u a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fa) vstavi se naslednja točka: 

 „(ua) „akreditacija“ pomeni postopek 

kvalifikacije nacionalnega letalskega 

organa ali usposobljenega subjekta za 

izvajanje nalog v skladu s to uredbo in z 

uredbo (EU) št. ...;“ 

 ____________________________ 

* UL: prosimo, vstavite številko uredbe v 

postopku COD 2013/0186. 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0098/33 

Predlog spremembe  33 
Saïd El Khadraoui 
v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0098/2014 
David-Maria Sassoli 
Aerodromi, upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa 
COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 5 – točka b 
Uredba (ES) št. 216/2008 
Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V zvezi s plovnostjo zrakoplova iz 
člena 4(1)(a), (b) in (c) je Komisija 
pooblaščena, da z delegiranimi akti v 
skladu s členom 65b spremeni ali dopolni 
Prilogo I, kadar je to potrebno zaradi 
tehničnega, operativnega ali znanstvenega 
razvoja ali dokaza o varnosti na področju 
plovnosti, da se v potrebnem obsegu 
izpolnijo cilji iz člena 2. 

V zvezi s plovnostjo zrakoplova iz 
člena 4(1)(a), (b) in (c) je Komisija 
pooblaščena, da z delegiranimi akti v 
skladu s členom 65b spremeni Prilogo I, 
kadar je to potrebno zaradi tehničnega, 
operativnega ali znanstvenega razvoja ali 
dokaza o varnosti na področju plovnosti, da 
se v potrebnem obsegu izpolnijo cilji iz 
člena 2. 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0098/34 

Predlog spremembe  34 
Saïd El Khadraoui 
v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0098/2014 
David-Maria Sassoli 
Aerodromi, upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa 
COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 7 – točka f 
Uredba (ES) št. 216/2008 
Člen 7 – odstavek 6 – pododstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V zvezi s piloti, vključenimi v operacije 
zrakoplovov iz člena 4(1)(b) in (c), pa tudi 
simulacijskimi napravami za usposabljanje 
ter osebami in organizacijami, vključenimi 
v usposabljanje, preizkušanje, preverjanje 
in zdravstvene preglede teh pilotov, je 
Komisija pooblaščena, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 65b spremeni ali 

dopolni Prilogo III, kadar je to potrebno 
zaradi tehničnega, operativnega ali 
znanstvenega razvoja ali dokaza o varnosti 
v zvezi z licenciranjem pilotov, da se v 
potrebnem obsegu izpolnijo cilji iz člena 2. 

„V zvezi s piloti, vključenimi v operacije 
zrakoplovov iz člena 4(1)(b) in (c), pa tudi 
simulacijskimi napravami za usposabljanje 
ter osebami in organizacijami, vključenimi 
v usposabljanje, preizkušanje, preverjanje 
in zdravstvene preglede teh pilotov, je 
Komisija pooblaščena, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 65b spremeni 
Prilogo III, kadar je to potrebno zaradi 
tehničnega, operativnega ali znanstvenega 
razvoja ali dokaza o varnosti v zvezi z 
licenciranjem pilotov, da se v potrebnem 
obsegu izpolnijo cilji iz člena 2. 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0098/35 

Predlog spremembe  35 
Saïd El Khadraoui 
v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0098/2014 
David-Maria Sassoli 
Aerodromi, upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa 
COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 8 – točka d 
Uredba (ES) št. 216/2008 
Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V zvezi z obratovanjem zrakoplova iz 
člena 4(1)(b) in (c) je Komisija 
pooblaščena, da z delegiranimi akti v 
skladu s členom 65b spremeni ali dopolni 
Prilogo IV in, če je ustrezno, Prilogo Vb, 
kadar je to potrebno zaradi tehničnega, 
operativnega ali znanstvenega razvoja ali 
dokaza o varnosti v zvezi z letalskimi 
operacijami, da se v potrebnem obsegu 
izpolnijo cilji iz člena 2. 

V zvezi z obratovanjem zrakoplova iz 
člena 4(1)(b) in (c) je Komisija 
pooblaščena, da z delegiranimi akti v 
skladu s členom 65b spremeni Prilogo IV 
in, če je ustrezno, Prilogo Vb, kadar je to 
potrebno zaradi tehničnega, operativnega 
ali znanstvenega razvoja ali dokaza o 
varnosti v zvezi z letalskimi operacijami, 
da se v potrebnem obsegu izpolnijo cilji iz 
člena 2. 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0098/36 

Predlog spremembe  36 
Saïd El Khadraoui 
v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0098/2014 
David-Maria Sassoli 
Aerodromi, upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa 
COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 9 – točka c 
Uredba (ES) št. 216/2008 
Člen 8 a – odstavek 5 – pododstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V zvezi z aerodromi in opremo 
aerodromov ter obratovanjem aerodromov 
je Komisija pooblaščena, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 65b spremeni ali 

dopolni Prilogo Va in, če je ustrezno, 
Prilogo Vb, kadar je to potrebno zaradi 
tehničnega, operativnega ali znanstvenega 
razvoja ali dokaza o varnosti v zvezi z 
aerodromi, da se v potrebnem obsegu 
izpolnijo cilji iz člena 2. 

V zvezi z aerodromi in opremo 
aerodromov ter obratovanjem aerodromov 
je Komisija pooblaščena, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 65b spremeni 
Prilogo Va in, če je ustrezno, Prilogo Vb, 
kadar je to potrebno zaradi tehničnega, 
operativnega ali znanstvenega razvoja ali 
dokaza o varnosti v zvezi z aerodromi, da 
se v potrebnem obsegu izpolnijo cilji iz 
člena 2. 

Or. en 



 

AM\1022141SL.doc  PE529.604v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 
 
5.3.2014 A7-0098/37 

Predlog spremembe  37 
Saïd El Khadraoui 
v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0098/2014 
David-Maria Sassoli 
Aerodromi, upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa 
COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka b – točka iv 
Uredba (ES) št. 216/2008 
Člen 8 b – odstavek 6 – pododstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„V zvezi z izvajanjem ATM/ANS je 
Komisija pooblaščena, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 65b spremeni ali 

dopolni Prilogo Va, kadar je to potrebno 
zaradi tehničnega, operativnega ali 
znanstvenega razvoja ali dokaza o varnosti 
v zvezi z ATM/ANS, da se v potrebnem 
obsegu izpolnijo cilji iz člena 2.“ 

„V zvezi z izvajanjem ATM/ANS je 
Komisija pooblaščena, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 65b spremeni 
Prilogo Va, kadar je to potrebno zaradi 
tehničnega, operativnega ali znanstvenega 
razvoja ali dokaza o varnosti v zvezi z 
ATM/ANS, da se v potrebnem obsegu 
izpolnijo cilji iz člena 2.“ 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0098/38 

Predlog spremembe  38 
Saïd El Khadraoui 
v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0098/2014 
David-Maria Sassoli 
Aerodromi, upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa 
COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 11 – točka c 
Uredba (ES) št. 216/2008 
Člen 8 c – odstavek 10 – pododstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V zvezi s kontrolorji zračnega prometa ter 
osebjem in organizacijami, vključenimi v 
usposabljanje, preizkušanje, preverjanje ali 
zdravstvene preglede kontrolorjev zračnega 
prometa, je Komisija pooblaščena, da z 
delegiranimi akti v skladu s členom 65b 
spremeni ali dopolni Prilogo Vb, kadar je 
to potrebno zaradi tehničnega, 
operativnega ali znanstvenega razvoja ali 
dokaza o varnosti, povezanega z 
organizacijami za usposabljanje in 
kontrolorji zračnega prometa, da se v 
potrebnem obsegu izpolnijo cilji iz člena 2. 

V zvezi s kontrolorji zračnega prometa ter 
osebjem in organizacijami, vključenimi v 
usposabljanje, preizkušanje, preverjanje ali 
zdravstvene preglede kontrolorjev zračnega 
prometa, je Komisija pooblaščena, da z 
delegiranimi akti v skladu s členom 65b 
spremeni Prilogo Vb, kadar je to potrebno 
zaradi tehničnega, operativnega ali 
znanstvenega razvoja ali dokaza o varnosti, 
povezanega z organizacijami za 
usposabljanje in kontrolorji zračnega 
prometa, da se v potrebnem obsegu 
izpolnijo cilji iz člena 2.“ 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0098/39 

Predlog spremembe  39 
Saïd El Khadraoui 
v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0098/2014 
David-Maria Sassoli 
Aerodromi, upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa 
COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 17 – točka b 
Uredba (ES) št. 216/2008 
Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar je zaradi ugotovitve neposrednega 
problema v zvezi z varnostjo iz odstavka 1 
potrebno, je Komisija pooblaščena za 
sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 65c, da spremeni ali dopolni to 

uredbo. 

Kadar je zaradi ugotovitve neposrednega 
problema v zvezi z varnostjo iz odstavka 1 
potrebno, je Komisija pooblaščena za 
sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 65c, da odpravi ugotovljene težave 

z varnostjo. 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0098/40 

Predlog spremembe  40 
Saïd El Khadraoui 
v imenu skupine S&D 
 
Poročilo A7-0098/2014 
David-Maria Sassoli 
Aerodromi, upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa 
COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 20 – točka c a (novo) 
Uredba (ES) št. 216/2008 
Člen 17 – odstavek 2 – točka f a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) v odstavku 2 se doda naslednja točka: 

 „(fa) izvaja akreditacijo nacionalnih 

letalskih organov. Komisija je 

pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 

v skladu s členom 65b, da določi podrobne 

predpise, ki vsebujejo pogoje za izpolnitev 

določbe iz tega odstavka.“ 

Or. en 

 
 
 


