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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Splošno ozadje

Namen predloga Komisije je razširiti obseg delovanja Evropske agencije za varnost v 
letalstvu na letalske operacije, licenciranje pilotov in zrakoplove tretjih držav ter v skladu s 
tem spremeniti uredbo št. 1592/2002.

Predlog naj bi odpravil naslednje neskladje: kljub popolni svobodi, ki velja za letala na 
enotnem trgu, se varnostni standardi v posameznih državah članicah še vedno razlikujejo. 
Odgovornost za določanje standardov zračnega prometa v Evropi ima trenutno več 
medvladnih organov, med drugim Evropska konferenca civilnega letalstva (ECAC), Skupne 
letalske oblasti (JAA), Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO) in Eurocontrol, 
vendar njihova pravila države članice uporabijo le, če želijo. Te organizacije nimajo 
pristojnosti za sprejem zavezujočih predpisov, zato se standardi v posameznih državah lahko 
zelo razlikujejo.

Uredba št. 1592/02 je vprašanje standardov rešila tako, da je EU podelila izključno 
odgovornost za plovnost in okoljsko združljivost letalskih proizvodov, delov in naprav. Z 
uredbo je bila ustanovljena tudi Evropska agencija za varnost v letalstvu, da bi Komisiji 
pomagala pri opravljanju te naloge. Področje uporabe uredbe je zelo specifično in omejeno na 
letalske proizvode.

Že leta 2002, ko je bila uredba sprejeta, je bilo jasno, da bo treba področje uporabe nekoč v 
prihodnosti razširiti, tudi zato, ker je glavni namen uredbe zagotoviti visoko in enotno raven 
varnosti ter enake pogoje za vse letalske prevoznike v Skupnosti. Zakonodajalec in Svet sta 
Komisiji izrecno naložila, da oblikuje predlog v tem smislu in ponovno preuči vprašanje letal 
tretjih držav. Tako je Komisija pripravila predlog spremembe obstoječe uredbe, ki spreminja 
obseg njene uporabe. Če bo sprejet, bo lahko Evropska agencija za varnost v letalstvu 
oblikovala enotne standarde, ki bodo veljali povsod v EU.

Finančne posledice

Predlog Komisije zadeva proračunski vrstici 06 02 01 01 in 06 02 02 02 – Evropska agencija 
za varnost v letalstvu – Subvencija iz naslovov 1, 2 in 3. Skupni referenčni znesek Komisije je 
17.972 milijonov EUR obveznosti in plačil:

Vrsta odhodkov Leto
št.

n +1 n + 2 n +3 n +4
n + 5 in 
pozneje Skupaj

Odhodki iz poslovanja

Odobritve za prevzem 
obveznosti

2.365 2.412 2.461 2.510 2.560 2.611 14.919

Odobritve plačil 2.365 2.412 2.461 2.510 2.560 2.611 14.919

Vrsta odhodkov
Leto
št.

n +1 n + 2 n +3 n +4 n + 5 in 
pozneje

Skupaj

Upravni odhodki, 
vključeni v referenčni 
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znesek1

Tehnična in upravna 
pomoč

484 494 504 514 524 534 3.053

Skupni referenčni 
znesek

Odobritve za prevzem 
obveznosti

2.849 2.906 2.964 3.023 3.084 3.146 17.972

Odobritve plačil 2.849 2.906 2.964 3.023 3.084 3.146 17.972

Če upoštevamo še upravne odhodke, ki niso vključeni v referenčni znesek, skupni okvirni stroški 
ukrepa znašajo:

Vrsta odhodkov Leto n +1 n + 2 n +3 n +4
n + 5 in 
pozneje Skupaj

Odobritve za prevzem 
obveznosti, vključno s 
stroški za človeške vire – 
SKUPAJ

3.009 3.069 3.130 3.192 3.256 3.322 18.978

Odobritve plačil, 
vključno s stroški za 
človeške vire – SKUPAJ

3.009 3.069 3.130 3.192 3.256 3.322 18.978

V kadrovskem načrtu je za evropsko agencijo za varnost v letalstvu predvidenih 20 začasnih 
uslužbencev.

Ocena

Ker gre za varnost evropskih državljanov, poročevalec podpira dodelitev dodatnih 
proračunskih sredstev za Evropsko agencijo za varnost v letalstvu, da bo lahko oblikovala 
kakovostne, enotne in pravno zavezujoče standarde letalske varnosti za letalske operacije, 
licenciranje pilotov in zrakoplove tretjih držav.

Poročevalec ocenjuje, da je znesek, ki ga je predlagala Komisija, torej približno dodatnih 3 
milijone EUR letno za agencijo, povsem upravičen. Delež upravnih odhodkov v celotnih 
stroških je v pravem sorazmerju.

Referenčni znesek je usklajen z zgornjo mejo razdelka 1a novega večletnega finančnega 
okvira (predlog spremembe 1).

Ker so od spremenjenih nalog agencije odvisna finančna sredstva, potrebna za njeno 
delovanje, poročevalec meni, da bi bilo zelo dobro natančno vedeti, katere naloge in 
pristojnosti agencije so se spremenile v primerjavi s prejšnjimi leti. Spremenjene naloge je 
treba zelo jasno prikazati v delovnem programu in splošnem letnem poročilu o agenciji 
(predloga sprememb 2 in 3).

1 Odhodki v okviru člena xx 01 04 naslova xx.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoje poročilo 
vključi naslednje predloge sprememb:

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe 1
Odstavek 1 a (novo)

1a. meni, da mora biti referenčni znesek, naveden v zakonodajnem predlogu, usklajen z 
zgornjo mejo razdelka 1a novega večletnega finančnega okvira in z določbami točke 47 
medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o 
proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju z dne 17. maja 2006,1

Predlog uredbe

Besedilo, ki ga predlaga Komisija2 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 2
ČLEN 1, TOČKA 19(A)(I)

člen 24, odstavek 2, točka (b) (Uredba (ES) št. 1592/2002)

(b) sprejme splošno letno poročilo o 
aktivnostih Agencije in ga najpozneje do 15. 
junija pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Komisiji, Računskemu sodišču in državam 
članicam; v imenu Agencije proračunskemu 
organu letno pošilja vse informacije, 
pomembne za izid ocenjevalnih postopkov;

(b) sprejme splošno letno poročilo o 
aktivnostih Agencije in ga najpozneje do 15. 
junija pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Komisiji, Računskemu sodišču in državam 
članicam; v imenu Agencije proračunskemu 
organu letno pošilja vse informacije, 
pomembne za izid ocenjevalnih postopkov, 
zlasti informacije v povezavi z učinki in 
posledicami spremenjenih nalog Agencije;

Obrazložitev

Od spremenjenih nalog agencije so zelo pogosto odvisna finančna sredstva, ki jih ta potrebuje 
za delovanje. Da bo lahko proračunski organ ocenil, ali je dodelitev dodatnih proračunskih 
sredstev upravičena, mora imeti dober pregled nad morebitnimi spremembami pooblastil 
agencije.

Predlog spremembe 3

1 UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
2 Še neobjavljeno v UL.
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ČLEN 1, TOČKA 30
člen 46 a, odstavek 1 (Uredba (ES) št. 1592/2002)

Letni program dela je skladen s cilji, 
pooblastili in nalogami Agencije, kakor so 
opredeljeni v tej uredbi.

Letni program dela je skladen s cilji, 
pooblastili in nalogami Agencije, kakor so 
opredeljeni v tej uredbi. V njem je jasno 
navedeno, katera pooblastila in naloge 
Agencije so bile dodane, spremenjene ali 
izbrisane v primerjavi s prejšnjim letom.

Obrazložitev

Od spremenjenih nalog agencije so zelo pogosto odvisna finančna sredstva, ki jih ta potrebuje 
za delovanje. Da bo lahko proračunski organ ocenil, ali je dodelitev dodatnih proračunskih 
sredstev upravičena, mora imeti dober pregled nad morebitnimi spremembami pooblastil 
agencije.

Predlog spremembe 4
ČLEN 1, TOČKA 30

člen 46 b, odstavek 1 (Uredba (ES) št. 1592/2002)

Splošno letno poročilo opisuje način, kako je 
Agencija izvajala svoj letni program dela.

Splošno letno poročilo opisuje način, kako je 
Agencija izvajala svoj letni program dela. V 
njem so jasno opisani vsi učinki in 
posledice spremenjenih nalog Agencije.

Obrazložitev

Od spremenjenih nalog agencije so zelo pogosto odvisna finančna sredstva, ki jih ta potrebuje 
za delovanje. Da bo lahko proračunski organ ocenil, ali je dodelitev dodatnih proračunskih 
sredstev upravičena, mora imeti dober pregled nad morebitnimi spremembami pooblastil 
agencije.
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