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Evropská agentura pro bezpečnost letectví ***II 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2007 ke společnému postoji 

Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti 

civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší 

směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (10537/3/2007 – 

C6-0353/2007 – 2005/0228(COD)) 

 

(Postup spolurozhodování: druhé čtení) 

Evropský parlament, 

- s ohledem na společný postoj Rady (10537/3/2007 – C6-0353/2007)1, 

- s ohledem na své stanovisko v prvním čtení2 k návrhu Komise předloženému Evropskému 

parlamentu a Radě (KOM(2005)0579), 

- s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES, 

- s ohledem na připojená prohlášení Komise, 

- s ohledem na článek 62 jednacího řádu, 

- s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro dopravu a cestovní ruch 

(A6-0482/2007), 

1. schvaluje pozměněný společný postoj; 

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. 

 

                                                 
1  Úř. věst. C 277 E, 20.11.2007, s. 8. 
2  Přijaté texty, P6_TA (2007)0067. 



P6_TC2-COD(2005)0228 

Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 12. prosince 2007 k přijetí 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o společných pravidlech v oblasti 

civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší 

směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES  

 

(Jelikož bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, odpovídá postoj Parlamentu ve druhém 

čtení konečnému právnímu aktu, nařízení (ES) č. 216/2008.) 

 



Prohlášení Komise 
 

K článku 64 

 

Pokud jde o článek 63, Komise prohlašuje, že při změnách nařízení Komise (ES) 593/2007 

o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví bude věnovat 

náležitou pozornost zvláštní situaci malých a středních podniků, zejména pak dopadu výše poplatků 

a plateb na jejich hospodářskou životaschopnost tak, aby agentura i nadále zajišťovala zásady 

nediskriminace a současně aby její příjem z vydávání osvědčení i nadále postačoval k pokrytí 

nákladů na poskytované služby. 

 

K čl. 3 písm. j) a i) čtvrté odrážce 

 

„Pokud jde o definici složitých motorem poháněných letadel, Komise posoudí hospodářský dopad 

zahrnutí letadel vybavených proudovými motory nebo více než jedním turbovrtulovým motorem do 

této definice na trhy a požádá Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví, aby sledovala jejich 

bezpečnost.“ 

 

K příloze II bodu e) (ultralehká letadla) 

 

„Komise požádá Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví, aby zahájila formální konzultace 

všech zúčastněných osob a předložila odůvodněné stanovisko ke změně přílohy II bodu e) s cílem 

zahrnout do ní případně ultralehká letadla o váze do 600 kg.“ 

 


