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Beslut att inte invända mot en genomförandeåtgärd: utbildning, testning 

och regelbunden kontroll av piloter för prestandabaserad navigering  

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot utkastet till kommissionens 

förordning om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 vad gäller 

utbildning, testning och regelbunden kontroll av piloter för prestandabaserad 

navigering (D042244/03 – 2016/2545(RPS)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av utkastet till kommissionens förordning (D042244/03), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 

20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila 

luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om 

upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 

2004/36/EG1, särskilt artikel 7.6, 

– med beaktande av yttrandet av den 18 december 2015 från den kommitté som avses i 

artikel 65 i ovannämnda förordning, 

– med beaktande av kommissionens skrivelse av den 12 februari 2016, i vilken 

parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot utkastet till 

förordning, 

– med beaktande av skrivelsen av den 23 februari 2016 från utskottet för transport och 

turism till utskottsordförandekonferensens ordförande, 

– med beaktande av artikel 5a.3 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de 

förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens 

genomförandebefogenheter2, 

– med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för transport och turism, 

– med beaktande av artiklarna 106.4 d och 105.6 i arbetsordningen, 

– med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 

                                                 
1  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1. 
2  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. 



105.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den 8 mars 2016, 

och av följande skäl: 

A. Utkastet till kommissionens förordning syftar bland annat till att förlänga den befintliga 

övergångsperioden för innehavare av ett privatflygarcertifikat med ett år, dvs. från den 

8 april 2016 till april 2017. 

B. Tidsfristen för parlamentet att invända mot utkastet till kommissionens förordning löper 

ut den 23 april 2016. 

C. Ikraftträdandet av kommissionens förordning den 8 april 2016 skulle innebära att man 

undviker ett rättsligt tomrum i fråga om situationen för tusentals EU-medborgare som 

innehar ett privatflygarcertifikat (PPL) utfärdat av Förenta staternas luftfartsmyndighet 

(Federal Aviation Administration, FAA).  

D. Om datumet inte ändras kommer dessa piloter att bli skyldiga att låta godkänna eller 

omvandla sitt FAA-certifikat till ett EU-certifikat, vilket skulle vara mycket resurs- och 

tidskrävande för både de nationella myndigheterna och piloterna. 

E. Kommissionen och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet är villiga att förhandla om ett 

förenklat förfarande för att underlätta det ömsesidiga erkännandet och omvandlingen av 

sådana pilotcertifikat mellan EU och Förenta staterna. Detta nya förfarande förväntas bli 

tillgängligt för piloter under andra halvåret 2016. 

1. Europaparlamentet tillkännager att det inte har några invändningar mot utkastet till 

kommissionens förordning. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till kommissionen 

och, för kännedom, till rådet. 

 

 


