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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2016)0074 

Nenasprotovanje izvedbenemu ukrepu: usposabljanje pilotov, preizkušanja 

in redno preverjanja za navigacijo na podlagi zmogljivosti  

Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije o spremembi 

Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 glede usposabljanja pilotov, preizkušanja in 

rednega preverjanja za navigacijo na podlagi zmogljivosti (D042244/03 – 

2016/2545(RPS)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju osnutka uredbe Komisije (D042244/03), 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi 

Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, 

Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES1, zlasti člena 7(6), 

– ob upoštevanju mnenja z dne 18. decembra 2015, ki ga je podal odbor iz člena 65 

navedene uredbe, 

– ob upoštevanju pisma Komisije z dne 12. februarja 2016, v katerem le-ta poziva 

Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval osnutku uredbe, 

– ob upoštevanju pisma Odbora za promet in turizem predsedniku konference 

predsednikov odborov z dne 23. februarja 2016, 

– ob upoštevanju člena 5a(3) Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi 

postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil2, 

– ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za promet in turizem, 

– ob upoštevanju člena 106(4)(d) in člena 105(6) Poslovnika, 

– ob upoštevanju, da ni bilo izraženo nobeno nasprotovanje v roku iz tretje in četrte alinee 

člena 105(6) Poslovnika, ki se je iztekel 8. marca 2016,  

                                                 
1  UL L 79, 19.3.2008, str. 1. 
2  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. 



 

 

A. ker namerava Komisija z osnutkom uredbe med drugim za eno leto podaljšati veljavno 

prehodno obdobje za imetnike licenc športnega pilota z 8. aprila 2016 na april 2017; 

B. ker se bo rok, v katerem lahko Parlament nasprotuje osnutku uredbe Komisije, iztekel 

23. aprila 2016; 

C. ker bi z začetkom veljavnosti uredbe Komisije pred 8. aprilom 2016 preprečili pravno 

vrzel v zvezi s položajem več tisoč državljanov EU, imetnikov licence športnega pilota, 

ki jo je izdala ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA);  

D. ker bodo morali ti piloti potrditi ali pretvoriti licenco FAA v licenco EU, če se ta datum 

ne spremeni, kar bo od nacionalnih organov in pilotov zahtevalo precej sredstev in časa; 

E. ker sta se Komisija in Evropska agencija za varnost v letalstvu pripravljeni pogoditi o 

poenostavljenem postopku, s katerim bi olajšali vzajemno priznavanje in pretvorbo teh 

pilotskih licenc med EU in ZDA, in ker bi lahko bil ta novi postopek pilotom na voljo v 

drugi polovici leta 2016; 

1. izjavlja, da ne nasprotuje osnutku uredbe Komisije; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Komisiji, in Svetu v vednost. 

 


