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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo in 95/09 – odl. US) je Komisija za mednarodne
odnose in evropske zadeve na 7. seji 8. 5. 2013 sprejela naslednje

Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu ter spremembi
Uredbe (EU) št. 996/2010 in razveljavitvi Direktive št. 2003/42/ES, Uredbe
Komisije (ES) št. 1321/2007 in Uredbe Komisije (ES) št. 1330/2007
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 7. seji 8. 5. 2013
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu ter spremembi
Uredbe (EU) št. 996/2010 in razveljavitvi Direktive št. 2003/42/ES, Uredbe Komisije
(ES) št. 1321/2007 in Uredbe Komisije (ES) št. 1330/2007, ki ga je Drţavnemu zboru
na podlagi tretjega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Drţavnim zborom in
Vlado Republike Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10
in 107/10) posredovala Vlada Republike Slovenije.
V dopolnilni obrazloţitvi predloga stališča je predstavnik Ministrstva za infrastrukturo
in prostor Damjan Horvat povedal, da so drţave članice veljavno Direktivo
2003/42/ES o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu različno implementirale, zato
je namen predlagane ureditve v zagotovljeni uporabi zbranih podatkov v varnostne
namene. Vlada načeloma podpira namen in cilje predloga uredbe, saj vsebuje
precejšnje izboljšave obstoječega sistema. Glede na to, da se številne teţave
pojavljajo zaradi različne implementacije obstoječe ureditve, je predlagana uredba
tudi skladna z načelom subsidiarnosti in sorazmernosti. Vendar Vlada ugotavlja
takšna odprta in sporna vprašanja, tudi z vidika skladnosti z Ustavo RS, da predlaga,
da Republika Slovenija poda parlamentarni, splošni, vsebinski, preučitveni ter
jezikovni pridrţek na predlog uredbe, dokler pristojni organi v okviru svojih pristojnosti
ne ugotovijo skladnosti besedila predloga uredbe z Ustavo RS ter odpravijo vse
pomisleke, ki izhajajo iz obrazloţitve predloga stališča.
Predstavnik Ministrstva za pravosodje je v nadaljevanju podal pojasnila glede odprtih
in nejasnih vprašanj, ki se nanašajo na določbe glede razširjanja zbranih informacij
na podlagi poročanja o dogodkih med subjekti, ki jim bo zaupana pristojnost zbiranja
in analiziranja podatkov o dogodkih. S tem pa je povezana tudi predvidena sporna
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dolţnost drţav članic, da zagotovijo, da njihovi pristojni organi in njihovi pravosodni
organi med seboj sodelujejo na podlagi predhodnih dogovorov. Glede na dikcijo 15.
člena Predloga uredbe, Vlada ugotavlja kršitve ustavnih načel zakonitosti, delitve
oblasti ter samostojnosti sodnikov in drţavnih toţilcev. Prav tako pa ima pomisleke
glede zbiranja in dostopa do podatkov v zbranih bazah.
V razpravi je bila izpostavljena morebitna razlika v vsebini med veljavno direktivo in
Predlogom uredbe z vidika letalstva ter mogočih bodočih posledicah za drţavni
proračun. Pojasnjeno je bilo, da se obseg predlagane uredbe nanaša na civilno
letalstvo, ne vključuje pa vojaškega letalstva in v katerih primerih se predvideva
vključitev v sistem poročanja. Pojasnjeno je bilo, da v poročanju o dogodkih ni
selektivnega pristopa, da se zbirajo vsi dogodki, ki ogroţajo ali bi ogroţali varnost v
letalstvu. Članom komisije je bilo tudi zagotovljeno, da so bila izvedena posvetovanja
z zainteresiranimi subjekti. Velja ocena, da se prihodnji sistem za poročanje o
dogodkih, ne bo bistveno razlikoval od sedaj veljavnega. Predstavnik ministrstva je
podal oceno dosedanjih štiriletnih izkušnjah Slovenije o poročanju zavezanih
subjektov v civilnem letalstvu o dogodkih v civilnem letalstvu, kjer beleţijo 10
samoprijav letno. Lani se je obseg poročanja povečal na 1,2 prijavi dnevno, kar kaţe
po njegovem na večjo osveščenost zavezanih subjektov, katerim ţelijo izboljšati
zaščito.
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela
m n e n j e, da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu ter
spremembi Uredbe (EU) št. 996/2010 in razveljavitvi Direktive št. 2003/42/ES,
Uredbe Komisije (ES) št. 1321/2007 in Uredbe Komisije (ES) št. 1330/2007.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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