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k poročilu 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v 

zvezi z aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega 
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Poročevalec: David-Maria Sassoli 

A7-0098/2014 

 

Vstavita se naslednja predloga sprememb: 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 7 – točka b 

Uredba (ES) št. 216/2008 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Zahteve iz drugega in tretjega pododstavka 

se lahko izpolnijo s tem, da se priznajo 

licence in zdravniška spričevala, ki jih izda 

tretja država ali se izdajo v njenem imenu, 

če gre za pilote, vključene v letalske 

operacije iz člena 4(1)(b) ali (c). 

Zahteve iz drugega in tretjega pododstavka 

se lahko izpolnijo s tem, da se priznajo 

licence in zdravniška spričevala, ki jih izda 

tretja država ali se izdajo v njenem imenu, 

če gre za pilote, vključene v letalske 

operacije iz člena 4(1)(c). 
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Obrazložitev 

Glede na člen 4(1)(b) bi lahko imetnik licence iz tretje države pilotiral zrakoplov, registriran 

v državi članici, ne da bi moral izpolnjevati zahteve iz dela FCL. Danes morajo piloti z 

licenco tretje države zaprositi za licenco EU, ki je skladna z delom FCL (Uredba Komisije 

(EU) št. 1178/2011 o licenciranju letalskega osebja), če hočejo pilotirati zrakoplove, 

registrirane v državi članici EU. 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 7 – točka f a (novo) 

Uredba (ES) št. 216/2008 

Člen 7 – odstavek 7 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fa) prvi odstavek člena 7 se nadomesti z 

naslednjim besedilom: 

 „7. Komisija pri sprejetju ukrepov iz 

odstavka 6 posebno pozornost nameni 

temu, da odražajo stanje tehnike, vključno 

z najboljšimi praksami ter znanstvenim in 

tehničnim napredkom na področju 

usposabljanja pilotov, boljšo varnostno 

kulturo in sisteme za upravljanje 

utrujenosti.“ 

 

 

(Ta predloga sprememb je odbor sprejel, vendar ju v besedilu, poslanem v prevod, ni.) 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 


