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PR_COD_1amCom 

 

 

Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch.  Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov je označujú hrubou kurzívou; Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú (napríklad: „ABCD“). V prípade 

nahradenia sa nový text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa 

vymaže alebo sa prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) 

č. 216/2008 v oblasti letísk, manažmentu letovej prevádzky a leteckých navigačných 

služieb 

(COM(2013)0409 – C7-0169/2013 – 2013/0187(COD)) 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0409), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0169/2013), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o 

uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality maltskou Snemovňou reprezentantov, 

ktorá tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. 

decembra 20131, 

– po porade s Výborom regiónov, 

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0098/2014), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 

alebo ho nahradiť iným textom; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

 

 

 

 

                                                 
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku. 
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Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Vypracovanie a realizácia základného 

plánu ATM si vyžadujú regulačné 

opatrenia v celej škále oblastí súvisiacich s 

letectvom. Agentúra by v rámci podpory 

úsilia Komisie pri zostavovaní technických 

pravidiel mala postupovať podľa vyváženej 

koncepcie regulácie rôznych činností na 

základe ich osobitných čŕt, prijateľných 

úrovní bezpečnosti a hierarchie zistených 

rizík pre používateľov s cieľom zabezpečiť 

komplexný a koordinovaný rozvoj letectva. 

(2) Vypracovanie a realizácia základného 

plánu ATM si vyžadujú regulačné 

opatrenia v celej škále oblastí súvisiacich s 

letectvom. Agentúra by v rámci podpory 

úsilia Komisie pri zostavovaní technických 

pravidiel mala postupovať podľa vyváženej 

koncepcie regulácie rôznych činností na 

základe ich osobitných čŕt, prijateľných 

úrovní bezpečnosti, klímy 

a environmentálnej udržateľnosti a 

hierarchie zistených rizík pre používateľov, 

pričom by sa mala vyhýbať konfliktom 

záujmov, s cieľom zabezpečiť komplexný 

a koordinovaný rozvoj letectva. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3a) Pred prijatím delegovaného aktu by 

Komisia mala uskutočniť konzultácie s 

agentúrou a expertmi z hlasujúcich štátov 

zastúpených v správnej rade. Mala by 

zohľadniť stanovisko vyjadrené týmito 

poradnými orgánmi a zdržať sa prijatia 

delegovaného aktu v prípadoch, keď 

väčšina expertov a agentúra vznesú 

námietky. 
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Odôvodnenie 

Toto ustanovenie umožňuje prísnejšiu kontrolu delegovania, ktoré Komisii zveril Európsky 

parlament, a poskytuje záruky technickej prijateľnosti prijatých delegovaných aktov. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3b) S cieľom ešte viac uľahčiť 

vytvorenie proporcionálneho a 

udržateľného regulačného rámca 

založeného na riziku by Komisia mala 

uskutočniť ďalšiu analýzu potreby 

prispôsobiť nariadenie (ES) č. 216/2008 

novému vývoju. 

Odôvodnenie 

Týmto opatrením sa umožní lepší legislatívny proces v prípade preskúmania nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3c) Agentúra ako ústredný bod systému 

leteckej dopravy Únie by mala tiež 

zohrávať vedúcu úlohu v rámci vonkajšej 

stratégie Únie v oblasti letectva. Najmä s 

ohľadom na dosiahnutie jedného z cieľov 

stanovených v článku 2 nariadenia (ES) 

č. 216/2008 by agentúra v úzkej 

spolupráci s Komisiou mala významne 

prispieť k šíreniu noriem Únie v oblasti 

letectva mimo jej územia a k podpore 

pohybu leteckých výrobkov, odborníkov a 

služieb Únie po celom svete, aby uľahčila 

ich prístup na nové rastúce trhy. 
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Odôvodnenie 

Medzinárodná úloha agentúry sa musí posilniť. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 d (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3d) Vydávanie osvedčení a schválení a 

poskytovanie ďalších služieb zohráva 

zásadnú úlohu v poskytovaní služieb zo 

strany agentúry pre priemysel, a ako také 

by malo prispieť ku 

konkurencieschopnosti leteckého odvetvia 

Únie. Agentúra by mala byť schopná 

reagovať na dopyt na trhu, ktorý môže 

kolísať. V dôsledku toho by počet 

zamestnancov financovaných z príjmov 

získavaných z poplatkov alebo úhrad mal 

byť prispôsobivý a nemal by byť 

stanovený v pláne pracovných miest. 

Odôvodnenie 

Je potrebné, aby si agentúra udržala skutočnú flexibilitu, pokiaľ ide o riadenie zamestnancov, 

ktorí pracujú v oblasti jej činnosti úzko súvisiacej s požiadavkami trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 e (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3e) Cieľom tohto nariadenia je splniť 

požiadavku stanovenú v článku 65a 

nariadenia (ES) č. 216/2008 odstránením 

prekrývania medzi nariadením (ES) č. 

549/2004 a nariadením (ES) č. 216/2008, 

prispôsobením jedného nariadenia 

druhému a zabezpečením jasného 

rozdelenia úloh medzi Komisiou, 

agentúrou a organizáciou Eurocontrol 

tak, aby sa Komisia zameriavala na 
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ekonomické a technické predpisy, 

agentúra konala ako jej zástupca v oblasti 

navrhovania technických predpisov a 

dohľadu a Eurocontrol sa sústredil na 

prevádzkové úlohy, najmä úlohy súvisiace 

s koncepciou manažéra siete podľa 

nariadenia (ES) č. 550/2004, v ktorom sa 

zaviedol spoločný systém spoplatňovania 

leteckých navigačných služieb vrátane 

dohľadu s cieľom dosiahnuť väčšiu 

transparentnosť a nákladovú efektívnosť 

v prospech používateľov vzdušného 

priestoru. V tejto súvislosti a s cieľom 

znížiť celkové náklady na činnosť 

dohľadu ATM/ANS je tiež nutné zmeniť 

existujúci systém spoplatňovania tak, aby 

vhodne pokryl právomoci agentúry v 

oblasti dohľadu nad ATM/ANS. Táto 

zmena zabezpečí, aby agentúra mala 

zdroje potrebné na plnenie úloh dohľadu 

nad bezpečnosťou, ktoré jej boli pridelené 

v rámci celkového systémového prístupu 

Únie v oblasti leteckej bezpečnosti, 

prispeje k transparentnejšiemu, 

nákladovo efektívnejšiemu a 

účinnejšiemu poskytovaniu leteckých 

navigačných služieb používateľom 

vzdušného priestoru, ktorí financujú 

systém, a bude stimulovať poskytovanie 

integrovaných služieb. 

Odôvodnenie 

Mala by sa jasne uviesť zásada primeraných finančných prostriedkov pre novú úlohu 

agentúry pri plnení úloh týkajúcich sa dohľadu nad bezpečnosťou, pokiaľ ide o ATM/ANS. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) S cieľom zabezpečiť interoperabilitu 

technológií používaných na celom svete by 

Komisia a agentúra mali podporiť 

medzinárodne koordinovaný prístup 
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týkajúci sa úsilia Medzinárodnej 

organizácie civilného letectva o 

normalizáciu. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Určité zásady týkajúce sa riadenia a 

prevádzky agentúry by sa mali prispôsobiť 

na základe spoločného prístupu k 

decentralizovaným agentúram EÚ, ktorý v 

júli 2012 schválil Európsky parlament, 

Rada a Komisia. 

(6) Na základe analýzy jednotlivých 

prípadov a vzhľadom na osobitnú povahu 
agentúry by sa určité zásady týkajúce sa 

jej riadenia a prevádzky mali prispôsobiť 

spoločnému prístupu k decentralizovaným 

agentúram EÚ, ktorý v júli 2012 schválil 

Európsky parlament, Rada a Komisia. 

Predovšetkým by zloženie výkonnej rady 

malo zohľadňovať význam leteckej 

dopravy v rôznych členských štátoch a 

zabezpečiť primerané zastúpenie 

potrebných odborných znalostí. 

Odôvodnenie 

Agentúra je vďaka svojej súčasnej veľkosti, poslaniu a úlohe jedinečná ako majstrovské dielo 

v systéme bezpečnosti letectva v Európe. Zásada analýzy jednotlivých prípadov umožňuje 

neriadiť sa vždy všetkými úpravami odporúčanými v spoločnom prístupe. V tejto dohode 

medzi Európskym parlamentom, Radou EÚ a Európskou komisiou sa stanovuje, že pri 

reforme správy a fungovania týchto orgánov by sa mali vziať do úvahy špecifiká každej 

agentúry. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 2 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 216/2008 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno h 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

h) regulovať civilné letectvo spôsobom, 

ktorý v čo najlepšej možnej miere 

podporuje jeho rozvoj, výkonnosť, 

h) regulovať civilné letectvo spôsobom, 

ktorý v čo najlepšej možnej miere 

podporuje bezpečnosť, udržateľný rozvoj, 
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interoperabilitu a bezpečnosť primerane k 

povahe každej konkrétnej činnosti. 

výkonnosť, interoperabilitu, ochranu 

klímy, šetrnosť k životnému prostrediu a 

úspory energie primerane k povahe každej 

konkrétnej činnosti. 

Odôvodnenie 

Bezpečnosť letectva by mala zostať hlavnou úlohou agentúry, hoci je známe, že je zodpovedná 

za ďalšie úlohy. Z tohto dôvodu by sa mala „bezpečnosť“ uvádzať v tomto vymenúvaní na 

prvom mieste. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 17 – písmeno f 

Nariadenie (ES) č. 216/2008 

Článok 14 – odsek 7 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) v odseku 7 sa na konci dopĺňa tento 

pododsek: 

f) v odseku 7 sa druhý pododsek nahrádza 

takto: 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R2371:20130129:SK:HTML) 

 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 18  

Nariadenie (ES) č. 216/2008 

Článok 15 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„3. V súlade s vnútroštátnymi právnymi 

predpismi prijmú letecké úrady členských 

štátov potrebné opatrenia na zabezpečenie 

primeranej dôvernosti informácií, ktoré 

získali v súlade s odsekom 1.“ 

„3. V súlade s právom Únie a 

vnútroštátnymi právnymi predpismi prijmú 

letecké úrady členských štátov potrebné 

opatrenia na zabezpečenie primeranej 

dôvernosti informácií, ktoré získali 

v súlade s odsekom 1.“ 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R2371:20130129:SK:HTML) 
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Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 20 – písmeno b 

Nariadenie (ES) č. 216/2008 

Článok 17 – odsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„Na účely zabezpečenia riadneho 

fungovania a rozvoja civilného letectva 

agentúra: 

„Na účely zabezpečenia riadneho 

fungovania a rozvoja civilného letectva, 

najmä bezpečnosti, agentúra: 

Odôvodnenie 

Aj napriek úpravám a novo pridaným úlohám zostáva bezpečnosť hlavnou úlohou agentúry. 

To by malo byť zdôraznené. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 20 – písmeno c a (nové) 

Nariadenie (ES) č. 216/2008 

Článok 17 – odsek 2 g (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) do odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno 

g): 

 „g) v súlade s článkom 2 presadzuje 

normy a predpisy Únie v oblasti letectva 

na medzinárodnej úrovni nadviazaním 

vhodnej spolupráce s tretími krajinami a 

medzinárodnými organizáciami, a tým 

podporuje pohyb leteckých výrobkov, 

odborníkov a služieb Únie s cieľom 

uľahčiť ich prístup na nové rastúce trhy 

po celom svete.“ 

Odôvodnenie 

Medzinárodná úloha agentúry je zásadná a musí byť posilnená. 
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Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 21 

Nariadenie (ES) č. 216/2008 

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Tieto dokumenty musia odrážať súčasný 

stav a najlepšie postupy v dotknutých 

oblastiach a aktualizujú sa pri zohľadnení 

celosvetových skúseností s letectvom a 

vedecko-technického pokroku. 

Tieto dokumenty musia odrážať súčasný 

stav a najlepšie postupy v dotknutých 

oblastiach a aktualizujú sa pri zohľadnení 

celosvetových skúseností s letectvom, 

vedecko-technického pokroku a 

základného plánu ATM. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 29 – písmeno b 

Nariadenie (ES) č. 216/2008 

Článok 33 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) každý rok do 30. novembra a po 

doručení stanoviska Komisie prijme ročný 

a viacročný pracovný program agentúry na 

nadchádzajúci rok (nadchádzajúce roky); 

tieto pracovné programy sa prijímajú bez 

toho, aby bol dotknutý ročný rozpočtový 

postup Spoločenstva a legislatívny 

program Spoločenstva v príslušných 

oblastiach bezpečnosti letectva; stanovisko 

Komisie sa pripojí k programu práce; 

c) každý rok do 30. novembra a po 

doručení stanoviska Komisie prijme ročný 

a viacročný pracovný program agentúry na 

nadchádzajúci rok (nadchádzajúce roky); 

tieto pracovné programy sa prijímajú bez 

toho, aby bol dotknutý ročný rozpočtový 

postup Únie a legislatívny program Únie v 

príslušných oblastiach bezpečnosti 

letectva; stanovisko Komisie sa pripojí k 

programu práce; 

Odôvodnenie 

Musí sa použiť oficiálny právny názov inštitúcií. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 29 – písmeno e 
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Nariadenie (ES) č. 216/2008 

Článok 33 – odsek 6 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, 

správna rada môže na základe rozhodnutia 

dočasne pozastaviť delegovanie právomocí 

menovacieho orgánu na výkonného 

riaditeľa a na subjekty, ktorým ďalej 

delegoval právomoc, a tieto právomoci 

vykonáva sama alebo ich deleguje na 

jedného zo svojich členov alebo člena 

personálu okrem výkonného riaditeľa. 

Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, 

správna rada môže na základe rozhodnutia 

prijatého absolútnou väčšinou svojich 

členov dočasne pozastaviť delegovanie 

právomocí menovacieho orgánu na 

výkonného riaditeľa a právomocí, ktoré 

riaditeľ ďalej delegoval, a vykonáva ich 

sama alebo ich deleguje na jedného zo 

svojich členov alebo člena personálu 

okrem výkonného riaditeľa. 

Odôvodnenie 

Rozhodnutie o pozastavení delegovania právomocí menovacieho orgánu na výkonného 

riaditeľa a právomocí, ktoré riaditeľ ďalej delegoval, má vážne dôsledky na fungovanie 

agentúry. Vyžaduje si preto, aby sa na ňom zhodla viac ako polovica členov správnej rady. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 31 – zarážka 1 

Nariadenie (ES) č. 216/2008 

Článok 37 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– formulácia „dvojtretinovou väčšinou“ sa 

nahrádza formuláciou „jednoduchou 

väčšinou“. 

– formulácia „dvojtretinovou väčšinou“ sa 

nahrádza formuláciou „absolútnou 

väčšinou“. 

Odôvodnenie 

V súlade so spoločným prístupom, bod 13. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 32 
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Nariadenie (ES) č. 216/2008 

Článok 37 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„Článok 37 a „Článok 37 a 

Výkonná rada Výkonná rada 

1. Správnej rade pomáha výkonná rada. 1. Správnej rade pomáha výkonná rada. 

2. Výkonná rada: 2. Výkonná rada: 

a) pripravuje rozhodnutia, ktoré má prijať 

správna rada. 

a) pripravuje rozhodnutia, ktoré má prijať 

správna rada; 

b) spolu so správnou radou zabezpečuje 

primerané opatrenia nadväzujúce na 

zistenia a odporúčania vyplývajúce zo 

správ o internom a externom audite a 

hodnotení, ako aj z vyšetrovaní 

Európskeho úradu pre boj proti podvodom 

(OLAF); 

b) spolu so správnou radou zabezpečuje 

primerané opatrenia nadväzujúce na 

zistenia a odporúčania vyplývajúce zo 

správ o internom a externom audite a 

hodnotení, ako aj z vyšetrovaní 

Európskeho úradu pre boj proti podvodom 

(OLAF); 

c) bez toho, aby bola dotknutá 

zodpovednosť výkonného riaditeľa v 

zmysle ustanovení článku 38, pomáha mu 

pri vykonávaní rozhodnutí správnej rady a 

poskytuje súvisiace odporúčania s cieľom 

posilniť dohľad nad administratívnym a 

rozpočtovým hospodárením. 

c) bez toho, aby bola dotknutá 

zodpovednosť výkonného riaditeľa v 

zmysle ustanovení článku 38, pomáha mu 

pri vykonávaní rozhodnutí správnej rady a 

poskytuje súvisiace odporúčania s cieľom 

posilniť dohľad nad administratívnym a 

rozpočtovým hospodárením. 

3. Ak je to potrebné z dôvodu naliehavosti, 

výkonná rada prijíma niektoré dočasné 

rozhodnutia v mene správnej rady, a to 

najmä o otázkach administratívneho 

riadenia vrátane rozhodnutí o pozastavení 

delegovania právomocí menovacieho 

orgánu a o rozpočtových záležitostiach. 

3. Ak je to potrebné z dôvodu naliehavosti, 

výkonná rada môže dočasne prijať 

rozhodnutia o pozastavení delegovania 

právomocí menovacieho orgánu a o 

rozpočtových záležitostiach. Tieto 

rozhodnutia prijíma väčšina piatich zo 

siedmich členov výkonnej rady. 

Bezodkladne sa predkladajú na najbližšej 

nasledujúcej schôdzi správnej rady. 

Správna rada ich môže absolútnou 

väčšinou hlasov zrušiť. 

4. Výkonná rada je zložená z predsedu 

správnej rady, jedného zástupcu Komisie v 

správnej rade a troch ďalších členov, 

ktorých správna rada vymenuje spomedzi 

svojich členov, ktorí majú právo hlasovať. 

Predseda správnej rady je aj predsedom 

výkonnej rady. Výkonný riaditeľ sa 

zúčastňuje na zasadnutiach výkonnej rady, 

4. Výkonná rada je zložená z predsedu 

správnej rady, jedného zástupcu Komisie v 

správnej rade a piatich ďalších členov 

vymenovaných správnou radou na 

obdobie dvoch rokov spomedzi jej členov, 

ktorí majú právo hlasovať. Funkčné 

obdobie piatich osôb vymenovaných 

správnou radou sa môže obnoviť 
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ale nemá hlasovacie právo. neobmedzený počet krát. Predseda 

správnej rady je aj predsedom výkonnej 

rady. Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na 

zasadnutiach výkonnej rady, ale nemá 

hlasovacie právo. 

5. Funkčné obdobie členov výkonnej rady 

zodpovedá funkčnému obdobiu členov 

správnej rady. Funkčné obdobie členov 

výkonnej rady sa končí vtedy, keď sa končí 

aj funkčné obdobie členov správnej rady. 

5. Funkčné obdobie predsedu výkonnej 

rady zodpovedá jeho funkčnému obdobiu 

ako predsedu správnej rady. Funkčné 

obdobie zástupcu Komisie zodpovedá jeho 

funkčnému obdobiu v správnej rade. 
Funkčné obdobie členov výkonnej rady sa 

končí vtedy, keď sa končí aj funkčné 

obdobie členov správnej rady. 

6. Výkonná rada uskutoční aspoň jedno 

riadne zasadnutie raz za tri mesiace. Okrem 

toho zasadá z iniciatívy svojho predsedu 

alebo na žiadosť svojich členov. 

6. Výkonná rada uskutoční aspoň jedno 

riadne zasadnutie raz za tri mesiace. Okrem 

toho zasadá z iniciatívy svojho predsedu 

alebo na žiadosť svojich členov či 

výkonného riaditeľa. 

7. Rokovací poriadok výkonnej rady 

stanovuje správna rada.“ 

7. Rokovací poriadok výkonnej rady 

stanovuje správna rada.“ 

Odôvodnenie 

Je dôležité zabezpečiť otvorenosť a transparentnosť pre každý členský štát, keď sa 

rozhodnutia prijímajú v správnej rade EASA. Všetky členské štáty delegovali úlohy na 

agentúru, aby ako signatári Chicagského dohovoru splnili svoje záväzky, a musia mať 

možnosť sa ubezpečiť, že tieto záväzky ICAO sa účinne a efektívne plnia. Toto ubezpečenie by 

bolo ťažké dosiahnuť prostredníctvom volenej výkonnej rady. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 35 

Nariadenie (ES) č. 216/2008 

Článok 39a – odsek 2 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pred vymenovaním možno kandidáta, 

ktorého vybrala správna rada, vyzvať, aby 

sa vyjadril pred príslušným výborom 

Európskeho parlamentu a odpovedal na 

otázky jeho členov. 

Pred vymenovaním prednesie kandidát, 

ktorého vybrala správna rada, vyhlásenie 

pred príslušným výborom Európskeho 

parlamentu a odpovie na otázky jeho 

členov. 
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Odôvodnenie 

Vzhľadom na úlohu Európskeho parlamentu ako spoluzákonodarcu a rozpočtového orgánu je 

potrebné uskutočniť takéto vyhlásenie a výmenu názorov s príslušným výborom. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 35 

Nariadenie (ES) č. 216/2008 

Článok 39a – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je 

päť rokov. Na konci tohto obdobia 

Komisia vykoná posúdenie, v ktorom 

zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti 

výkonného riaditeľa a budúce úlohy 

a výzvy agentúry. 

3. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je 

päť rokov. V polovici tohto obdobia 

Komisia vypracuje správu, v ktorej 

zhodnotí výsledky činnosti výkonného 

riaditeľa a budúce úlohy a výzvy agentúry. 

Komisia predloží túto hodnotiacu správu 

príslušnému výboru Európskeho 

parlamentu. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 35 

Nariadenie (ES) č. 216/2008 

Článok 39a – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Správna rada informuje Európsky 

parlament o svojom úmysle predĺžiť 

funkčné obdobie výkonného riaditeľa. 

Mesiac pred predĺžením funkčného 

obdobia môže byť výkonný riaditeľ 

vyzvaný, aby sa vyjadril pred príslušným 

parlamentným výborom a odpovedal na 

otázky jeho členov. 

5. Správna rada informuje Európsky 

parlament o svojom úmysle predĺžiť 

funkčné obdobie výkonného riaditeľa. 

Mesiac pred predĺžením funkčného 

obdobia výkonný riaditeľ prednesie 

vyhlásenie pred príslušným parlamentným 

výborom a odpovie na otázky jeho členov. 

Odôvodnenie 

Vzhľadom na úlohu Európskeho parlamentu ako spoluzákonodarcu a rozpočtového orgánu je 

potrebné uskutočniť takéto vyhlásenie a výmenu názorov s príslušným výborom. 
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Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 35 

Nariadenie (ES) č. 216/2008 

Článok 39b – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Výkonnému riaditeľovi môže pomáhať 

jeden alebo viac zástupcov výkonného 

riaditeľa. 

1. Výkonnému riaditeľovi pomáha jeden 

zástupca výkonného riaditeľa. 

Odôvodnenie 

Organizácia agentúry neodôvodňuje neobmedzený počet zástupcov výkonného riaditeľa. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 41 

Nariadenie (ES) č. 216/2008 

Článok 59 – odsek 1 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) poplatky uhrádzané v súlade s článkom 

13 nariadenia (ES) č. [nariadenie o 

Jednotnom európskom nebi] za príslušné 
úlohy orgánu ATM/ANS. 

f) poplatky podľa nariadenia (EÚ) č. 

391/2013 týkajúce sa úloh dohľadu nad 
ATM/ANS vykonávaných agentúrou. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 41 

Nariadenie (ES) č. 216/2008 

Článok 59 – odsek 1 – písmeno f a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) granty. 

Odôvodnenie 

Tým sa umožní, aby agentúra získavala granty v súlade s článkom 7 nového rámcového 

nariadenia o rozpočtových pravidlách. Tieto granty predstavujú nevyhnutnú súčasť rozpočtu 
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agentúry, ktorá jej umožňuje uskutočňovať rôzne projekty týkajúce sa bezpečnosti letectva, 

najmä s tretími krajinami. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 41 a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 216/2008 

Článok 61 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 41b) Vkladá sa tento článok 61a: 

 „Článok 61a 

 Konflikty záujmov 

 1. Výkonný riaditeľ a úradníci, ktorých 

členské štáty a Komisia dočasne vyslali, 

predkladajú vyhlásenie o záväzkoch a 

vyhlásenie o záujmoch, z ktorých vyplýva, 

že nemajú žiadne priame ani nepriame 

záujmy, ktoré by mohli spochybniť ich 

nezávislosť. Tieto vyhlásenia vyhotovujú 

písomne pri svojom nástupe do funkcie 

a v prípade zmeny svojej osobnej situácie 

ich obnovujú. Členovia správnej rady, 

výkonnej rady a odvolacej rady takisto 

predložia tieto vyhlásenia, ktoré sa 

zverejnia spolu s ich životopisom. 

Agentúra uverejní na svojej webovej 

stránke zoznam členov orgánov 

uvedených v článku 42 a zoznam 

externých a interných expertov. 

 2. Správna rada uplatňuje politiku 

riadenia konfliktov záujmu a ich 

predchádzania, ktorá zahŕňa 

prinajmenšom: 

 a) zásady spravovania a overovania 

vyhlásení o záujmoch vrátane pravidiel 

ich zverejňovania s prihliadnutím na 

článok 77; 

 b) požiadavky na povinnú odbornú 

prípravu týkajúcu sa konfliktov záujmov 

pre zamestnancov agentúry a vyslaných 
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národných expertov; 

 c) pravidlá týkajúce sa darov a pozvánok; 

 d) podrobné pravidlá týkajúce sa 

nezlučiteľnosti pre zamestnancov a členov 

agentúry po skončení ich pracovného 

pomeru s agentúrou; 

 e) pravidlá transparentnosti rozhodnutí 

agentúry vrátane zápisníc zo schôdzí rád 

agentúry, ktoré sa zverejnia so 

zohľadnením citlivých, utajovaných a 

obchodných informácií a 

 f) sankcie a ďalšie mechanizmy na 

zachovanie autonómie a nezávislosti 

agentúry. 

 Agentúra berie do úvahy potrebu 

zachovať rovnováhu medzi rizikami a 

prínosmi, najmä pokiaľ ide o cieľ získať 

najlepšie technické poradenstvo a 

odborné znalosti a o riadenie konfliktov 

záujmov. Výkonný riaditeľ zahŕňa 

informácie týkajúce sa vykonávania tejto 

politiky do správ, ktoré v súlade s týmto 

nariadením podáva Európskemu 

parlamentu a Rade.“ 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh poskytuje právny základ na to, aby agentúra zaviedla úplný súbor 

pravidiel riadenia konfliktov záujmov a ich predchádzania. Riadiace orgány agentúry sú 

zodpovedné za vypracovanie a vykonávanie tejto politiky s prihliadnutím na osobitosti 

agentúry v záujme získania najlepších technických poznatkov, ako aj prípadných citlivých, 

utajovaných a obchodných informácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 43 – písmeno d a (nové) 

Nariadenie (ES) č. 216/2008 

Článok 64 – odsek 6 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) Dopĺňa sa tento odsek 6: 

 „6. Treba umožniť, aby sa počet 
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zamestnancov financovaných z príjmov 

získavaných z poplatkov a úhrad menil v 

súlade s dopytom na trhu po 

osvedčeniach, schváleniach a ďalších 

službách.“ 

Odôvodnenie 

Je potrebné, aby si agentúra udržala skutočnú flexibilitu, pokiaľ ide o riadenie zamestnancov, 

ktorí pracujú na činnostiach úzko súvisiacich s požiadavkami trhu. 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 46 

Nariadenie (ES) č. 216/2008 

Článok 65b – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Právomoci uvedené v článku 5 ods. 5, 

článku 6 ods. 2, článku 6 ods. 3, článku 7 

ods. 6, článku 8 ods. 5, článku 8a ods. 5, 

článku 8b ods. 6, článku 8c ods. 10, článku 

9 ods. 4, článku 10 ods. 5, článku 14 ods. 

3, článku 14 ods. 7, článku 25 ods. 3 a 

článku 64 ods. 1 sa na Komisiu delegujú na 

neurčitú dobu. 

2. Právomoci uvedené v článku 5 ods. 5, 

článku 6 ods. 2, článku 6 ods. 3, článku 7 

ods. 6, článku 8 ods. 5, článku 8a ods. 5, 

článku 8b ods. 6, článku 8c ods. 10, článku 

9 ods. 4, článku 10 ods. 5, článku 14 ods. 

3, článku 14 ods. 7, článku 25 ods. 3 a 

článku 64 ods. 1 sa na Komisiu delegujú na 

obdobie päť rokov od dátumu 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

Komisia vypracuje správu týkajúcu sa 

delegovania právomoci najneskôr deväť 

mesiacov pred uplynutím tohto 

päťročného obdobia. Delegovanie 

právomoci sa automaticky predlžuje na 

rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 

parlament alebo Rada nevznesú voči 

takémuto predĺženiu námietku najneskôr 

tri mesiace pred koncom každého 

obdobia. 

Odôvodnenie 

Týmto ustanovením sa umožňuje prísnejšia kontrola delegovania, ktoré Európsky parlament 

zveril Komisii. 

 



 

PE521.780v03-00 22/27 RR\1018797SK.doc 

SK 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 46 a (nový) 

Nariadenie (ES) č. 216/2008 

Článok 65 d (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 46a) Vkladá sa tento článok 65d: 

 „Článok 65d 

 Správa Komisie 

 V súlade so Zmluvou o fungovaní 

Európskej únie Komisia preskúma 

uplatňovanie tohto nariadenia a do 31. 

decembra 2015 podá správu Európskemu 

parlamentu a Rade s cieľom ďalšieho 

rozvoja, pokiaľ ide o vytvorenie 

primeraného a udržateľného 

bezpečnostného rámca založeného na 

riziku.“ 

Odôvodnenie 

Toto opatrenie umožňuje lepšiu kvalitu legislatívneho procesu. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – bod 49 

Nariadenie (ES) č. 216/2008 

Príloha V – bod 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Subjekt a zamestnanci zodpovední za 

úlohy súvisiace s udeľovaním osvedčení a 

dohľadom musia vykonávať svoje 

povinnosti s najvyššou možnou mierou 

profesionálnej čestnosti a technickej 

spôsobilosti a nesmú na nich pôsobiť tlaky 

a stimuly, najmä finančné, ktoré by mohli 

ovplyvniť ich úsudok alebo výsledky ich 

skúmania, najmä zo strany skupín alebo 

osôb, ktorých sa výsledky spojené s 

udeľovaním osvedčení a dohľadom týkajú. 

2. Subjekt a zamestnanci zodpovední za 

úlohy súvisiace s udeľovaním osvedčení a 

dohľadom musia vykonávať svoje 

povinnosti s najvyššou možnou mierou 

profesionálnej čestnosti a technickej 

spôsobilosti a nesmú na nich pôsobiť tlaky 

a stimuly, najmä finančné, ktoré by mohli 

ovplyvniť ich rozhodnutia alebo výsledky 

ich skúmania, najmä zo strany skupín alebo 

osôb, ktorých sa výsledky spojené s 

udeľovaním osvedčení a dohľadom týkajú. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Nariadenie Rady (ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 216/2008) v oblasti letísk, manažmentu 

letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb je súčasťou balíka o Jednotnom 

európskom nebi a riešia sa v čom otázky týkajúce sa bezpečnosti letectva a právomoci 

Európskej agentúry pre bezpečnosti letectva (EASA). 

Ide o veľmi dôležité nariadenie z dvoch dôvodov: na jednej strane z dôvodu prispôsobenia sa 

novým pravidlám Jednotného európskeho neba, a na druhej strane z dôvodu reformy riadenia, 

ktorej cieľom je uplatňovať medziinštitucionálnu dohodu o európskych agentúrach, ktorá bola 

podpísaná v júli roku 2012.  

Na základe tejto dohody sa Európska komisia, Európsky parlament a Európska rada dohodli 

na spoločnom prístupe k európskym agentúram. Je to dohoda, ktorá síce nie je právne 

záväzná, avšak je založená na prístupe analýzy jednotlivých prípadov a obsahuje pokrok v 

mnohých aspektoch (vytvorenie agentúr, výber sídla, riadenie, prevádzka, využívanie zdrojov 

a metódy kontroly).  

Hlavným cieľom tohto nariadenia je stanoviť a udržať vysokú a jednotnú úroveň bezpečnosti 

civilného letectva v Európe a vytvoriť štruktúru (riadenie) agentúry pre európske letectvo. 

Nariadenie sa vzťahuje, ako je stanovené v článku 1, na vývoj, výrobu, údržbu a prevádzku 

leteckých výrobkov, personál, organizácie, ktoré sa podieľajú na vývoji a údržbe, personál, 

ktorý sa podieľa na letovej prevádzke, vývoji, údržbe letísk, a napokon na personál, ktorý sa 

podieľa na riadení letovej prevádzky a letových navigačných služieb ATM/ANS (letových 

prevádzkových služieb, leteckých meteorologických služieb, leteckých informačných služieb, 

komunikačných a navigačných služieb a služieb dohľadu). 

Text možno rozdeliť do dvoch častí: 

– v prvej, technickej časti sa uvádza celá škála pojmov, zásad, noriem a kategórií 

 organizácií zodpovedných za bezpečnosť letectva s cieľom stanoviť európske 

 bezpečnostné kritériá a normy, 

– v druhej časti venovanej Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva (EASA) sa 

 stanovujú pravidlá upravujúce riadenie agentúry a jej právomoci. 

Pokiaľ ide o prvú časť, spravodajca sa domnieva, že otázku bezpečnosti možno posilniť pri 

zachovaní vysokej úrovne osvedčovania komponentov, lietadiel, technických dielov a 

výcviku pilotov a posádok lietadla. 

Je dôležité, aby tieto osvedčenia naďalej vydávali kvalifikované orgány a aby Európska 

komisia, agentúra pre bezpečnosť letectva a národné letecké úrady čoraz užšie navzájom 

spolupracovali s cieľom dosiahnuť v tejto oblasti najlepšiu možnú koordináciu. 
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Členské štáty tiež zohrávajú v tomto ohľade dôležitú úlohu, keďže sú schopné okamžite prijať 

opatrenia, ak vznikne zjavný problém v oblasti bezpečnosti, ktorý sa týka akéhokoľvek prvku 

(tovar, osoby, organizácie), ktorý je predmetom tohto nariadenia. 

Pokiaľ ide o riadenie letovej prevádzky a letecké navigačné služby ATM/ANS, spravodajca 

súhlasí s Komisiou, aby sa pre organizácie podieľajúce sa na vývoji, výrobe a údržbe 

systémov a komponentov ATM/ANS, od ktorých závisí bezpečnosť, stanovila požiadavka byť 

držiteľom osvedčenia.  

V druhej časti nariadenia sa stanovujú pravidlá pre riadenie Európskej agentúry pre 

bezpečnosť letectva. 

Agentúra EASA je v skutočnosti kontrolným orgánom leteckého priemyslu Európskej únie. 

Sektor civilného letectva v Európe je dnes stále veľmi členitý a vytvorením agentúry (15. júla 

2002) si členské štáty EÚ určili za cieľ podporovať jednotný európsky regulačný model, 

ktorým sa stanovujú spoločné normy v oblasti osvedčovania a pravidiel bezpečnosti letectva.  

Agentúra je vzhľadom na svoje úlohy a vplyv, ktorý má na členské štáty, jednou z najväčších 

európskych agentúr s najcitlivejšími technickými právomocami. 

Zámerom Európskej komisie bolo identifikovať a rozlíšiť právomoci agentúry EASA a 

organizácie Eurocontrol tak, aby sa EASA zameriavala na vypracúvanie návrhov na technickú 

reguláciu a dohľad, Komisia na hospodársku reguláciu a Eurocontrol na plnenie 

prevádzkových úloh. 

Je však potrebné zabezpečiť, aby posilnenie právomocí a efektívnosti agentúry 

nepredstavovalo ujmu pre bezpečnosť letectva, ktorá musí zostať hlavnou úlohou agentúry. 

Komisia tiež navrhuje, opäť v rámci tejto dohody, zmenu názvu agentúry z EASA (Európska 

agentúra pre bezpečnosť letectva) na agentúru pre letectvo. 

Spravodajca sa domnieva, že je dôležité, aby otázka „bezpečnosti“ zostala pevne zakotvená v 

úlohe a názve agentúry. Z tohto dôvodu tlačí na Komisiu, aby sa z názvu agentúry 

neodstránilo slovo „bezpečnosť“, ktoré až doteraz bolo pre agentúru charakteristickým 

znakom. 

Je tiež dôležité si uvedomiť, akú úlohu zohráva agentúra na medzinárodnej scéne. Je jasné, že 

priznanie úplných právomocí v oblasti letectva agentúre znamená premýšľať o úlohe agentúry 

na medzinárodnej úrovni.  

Agentúra má v súčasnosti dvojstranné vzťahy s niektorými významnými krajinami sveta 

(Kanada, Singapur, Izrael), ktoré zahŕňajú výmenu informácií (napr. týkajúcich sa čiernej 

listiny leteckých spoločností z celého sveta) a výmenu osvedčených postupov. 

Spravodajca sa domnieva, že je dôležité pokračovať v tomto smerovaní vzhľadom na 

zvýšenie bezpečnosti letectva a udržiavanie účinných medzinárodných vzťahov v oblasti 

letectva. 
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Spravodajca sa domnieva, že posilnenie úlohy EASA môže pomôcť vytvoriť kompetentný 

orgán, ktorý bude uznávaný na celom svete.  

Bude však dôležité sledovať, aby nové právomoci, ktoré by mali tvoriť úlohy agentúry, 

nezahŕňali zvýšenie rozpočtu samotnej agentúry, pretože by to viedlo k spochybneniu a 

znovuotvoreniu celého radu otázok týkajúcich sa rozpočtu európskych agentúr. 

Bude preto dôležité nájsť nejaké vhodné vonkajšie nástroje, ktoré pomôžu zvýšiť rozpočet 

agentúry, aby mohla plniť celý rad nových právomocí, ktoré jej boli zverené. 

Po vypočutí hlavných aktérov európskeho letectva, ako aj mnohých zainteresovaných strán, 

ktorých sa týka toto nariadenie, zastáva spravodajca názor, že toto nariadenie by sa nemalo 

meniť v časti, ktorá sa týka bezpečnosti, keďže všetci aktéri poskytli dostatočné záruky, 

pokiaľ ide o účinnosť navrhovaných pravidiel. 

Odlišný postoj má spravodajca k otázke úlohy agentúry. 

Skutočnou výzvou nariadenia je identifikovanie úlohy novej agentúry a pochopenie smeru, 

akým by sa mala agentúra uberať v budúcnosti. 

To je dôvodom, prečo spravodajca identifikoval niektoré body, najmä pokiaľ ide o úlohu 

výkonného riaditeľa agentúry a výkonnej rady, s cieľom dosiahnuť súlad s novou 

medziinštitucionálnou dohodou o agentúrach a zabezpečiť Európskemu parlamentu dôležitú 

úlohu pri kontrole práce agentúry. 

Je tiež dôležité stanoviť štruktúru výkonnej rady agentúry tak, aby žiadna krajina nebola 

zvýhodnená/znevýhodnená v porovnaní s ostatnými a aby v nej boli zastúpené všetky štáty. 

Spravodajca si je vedomý toho, že ide o významnú príležitosť pre Európsky parlament 

rozhodnúť o tom, akú medzinárodnú úlohu prisúdiť agentúre vzhľadom na prerozdelenie 

právomocí v oblasti európskeho a svetového letectva. 

Pokiaľ ide o delegované akty, spravodajca súhlasí s tým, aby sa prijali také akty, ktoré sa v 

zásade týkajú nepodstatných technických prvkov, ktoré si vyžadujú pravidelnú aktualizáciu v 

súlade s medzinárodným vývojom v oblasti technológií. 
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