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Pozměňovací návrh 16
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 549/200423, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
550/200424 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 551/200425 byla 
podstatně změněna. Vzhledem k potřebě 
provést další změny by uvedená nařízení 
měla být v zájmu přehlednosti 
přepracována.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 549/200423, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
550/200424 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 551/200425 byla 
podstatně změněna. Vzhledem k potřebě 
provést další změny, aby se zajistilo, že 
politika vzdušného prostoru obstojí i v 
budoucnu a bude podporovat odolnost, 
účinnost a konkurenceschopnost tohoto 
odvětví, by uvedená nařízení měla být v 
zájmu přehlednosti přepracována.

__________________ __________________
23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, 
kterým se stanoví rámec pro vytvoření 
jednotného evropského nebe (rámcové 
nařízení) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1).

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, 
kterým se stanoví rámec pro vytvoření 
jednotného evropského nebe (rámcové 
nařízení) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o 
poskytování letových navigačních služeb v 
jednotném evropském nebi (nařízení o 
poskytování služeb) (Úř. věst. L 96, 
31.3.2004, s. 10).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o 
poskytování letových navigačních služeb v 
jednotném evropském nebi (nařízení o 
poskytování služeb) (Úř. věst. L 96, 
31.3.2004, s. 10).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o 
organizaci a užívání vzdušného prostoru v 
jednotném evropském nebi (nařízení o 
vzdušném prostoru) (Úř. věst. L 96, 
31.3.2004, s. 20).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o 
organizaci a užívání vzdušného prostoru v 
jednotném evropském nebi (nařízení o 
vzdušném prostoru) (Úř. věst. L 96, 
31.3.2004, s. 20).

Or. en

Odůvodnění

Domníváme se, že současná pandemie COVID-19 nabízí příležitost k důkladné reformě tohoto 
odvětví, aby tak obstálo i v budoucnu.
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Pozměňovací návrh 17
Andor Deli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Aby byl zohledněn vývoj 
evropského leteckého odvětví v širším 
kontextu, jako je usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 28. listopadu 2019 o 
stavu nouze v oblasti klimatu a životního 
prostředí a digitální agenda EU, je 
nezbytné zlepšit environmentální účinnost 
evropského leteckého odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba odkázat na nejdůležitější změny v širším prostředí v odvětví letectví od přijetí 
částečného obecného přístupu k návrhu SES 2+. Tento vývoj má značný dopad na příslušné 
politiky, regulační iniciativy a trhy.

Pozměňovací návrh 18
João Ferreira, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) vzhledem k tomu, že v souladu s 
Chicagské úmluvou z roku 1944 jsou státy 
odpovědné za řízení a poskytování 
letových provozních služeb přímo nebo na 
základě pověření; vzhledem k tomu, že 
uspořádání evropského vzdušného 
prostoru na základě zásad stanovených v 
této úmluvě vždy poskytovalo požadované 
úrovně bezpečnosti a umožnilo přijetí 
vhodných opatření a politik, ať už v rámci 
uspořádání letového provozu na evropské 
úrovni, nebo při přijímání opatření k 
výraznému omezení dopravního přetížení 
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a zpoždění, čímž došlo ke snížení 
provozních nákladů a nikdy nedošlo k 
narušení bezpečnosti nebo plynulosti 
evropského letového provozu ani k jejímu 
zvýšení;

Or. pt

Pozměňovací návrh 19
João Ferreira, Clare Daly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) vzhledem k tomu, že pravidla 
stanovená v Chicagské úmluvě 
ponechávají prostor k tomu, aby se letecká 
doprava vyvíjela a byla organizována na 
základě provozních potřeb, které by měly 
být v souladu s rozvojovými strategiemi a 
svrchovaností státu, a nikoli se zájmy trhu 
nebo se snahou o zisk jako primárním 
cílem; vzhledem k tomu, že na rozdíl od 
pravidel této úmluvy jsou v rámci balíčku 
SES 2+ poskytovány letové provozní 
služby poskytovatelům letových 
navigačních služeb, které nebyly určeny 
členskými státy, ale které nabízejí lepší 
poměr nákladů a přínosů podle 
nadnárodních, měnových kritérií; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 20
Andor Deli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Při provádění společné dopravní 
politiky je nezbytné zajistit právní jistotu. 
To s sebou nese jasné rozdělení 
pravomocí mezi Unií a členskými státy. 



PE680.868v01-00 6/195 AM\1223793CS.docx

CS

Jsou-li rozhodovací pravomoci uděleny 
nestátním subjektům, zajistí se, aby tyto 
pravomoci nebyly v rozporu s výsadami 
členských států.

Or. en

Odůvodnění

Právní jistota je hlavní zásadou práva EU i důležitým předpokladem pro vytvoření skutečně 
funkčního a účinného jednotného evropského nebe. V první řadě by měla být jasně definována 
pravomoc, kterou EU získala v nařízení o ATM. Pokud jsou do rozhodovacích procesů 
zapojeny nestátní subjekty, je třeba vyjasnit přesný rozsah jejich rozhodovacích pravomocí a 
dbát na to, aby nedocházelo k překrývání a střetu s rozhodovacími pravomocemi EU, 
členských států a jejich orgánů.

Pozměňovací návrh 21
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Provádění společné dopravní 
politiky vyžaduje účinný systém letecké 
dopravy, který by umožňoval bezpečný, 
pravidelný a udržitelný provoz služeb 
letecké dopravy a tedy co nejlepší 
využívání kapacity, a který by tak 
usnadňoval volný pohyb zboží, osob 
a služeb.

(5) Provádění společné dopravní 
politiky vyžaduje účinný systém letecké 
dopravy, který by umožňoval bezpečný, 
pravidelný a udržitelný provoz služeb 
letecké dopravy a tedy co nejlepší 
využívání účinnosti celkového objemu, 
který bude opakovaně aktualizován a 
určen potřebami odvětví v oblasti 
snižování emisí, aby se řádně přispělo k 
obecným cílům stanoveným v evropském 
právním rámci pro klima, a který by tak 
usnadňoval volný pohyb zboží, osob 
a služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Revize nařízení o jednotném 
evropském nebi probíhá ve světě 
otřeseném pandemií COVID-19, která 
vedla k výraznému omezení činnosti v 
oblasti letectví. Rovněž roste globální 
povědomí o extrémně negativních 
dopadech a hrozbách pro lidské zdraví 
vyplývajících ze zhoršování životního 
prostředí a klimatu. Na úrovni Unie byla 
zavedena Zelená dohoda pro Evropu, 
která zahrnuje ambici „nulové znečištění“ 
a zásadu „významně neškodit“ našemu 
životnímu prostředí, zatímco souběžně se 
přijímá evropský právní rámec pro klima s 
konkrétními cíli v oblasti snižování emisí 
v rámci cesty ke klimatické neutralitě. 
Dne 9.prosince2020 byla předložena 
„strategie pro udržitelnou a inteligentní 
mobilitu“ s jasným závazkem k naléhavé 
dekarbonizaci odvětví letectví a k 
vytvoření letišť s nulovými emisemi jako 
jednoho ze svých stěžejních cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Letectví je v současné době silně 
závislé na znečišťujících fosilních 
palivech, která jsou zodpovědná za emise 
skleníkových plynů s negativním dopadem 
na klima. Kromě oxidu uhličitého existují 
i jiné významné emise než CO2, jako jsou 
například kondenzační pruhy nebo NOx, 
které mají podle vědeckých poznatků1a 
významný dopad na změnu klimatu. 
Kromě dekarbonizace vyžaduje návrh 
budoucího letectví a uspořádání letového 
provozu komplexní opatření, která 
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zabrání kondenzačním pruhům a všem 
těmto emisím, které mají vliv na klima.
__________________
1a Viz COM(2020) 747 final, 
„Aktualizovaná analýza dopadů letectví 
nesouvisejících s CO2 na klima a možná 
politická opatření podle čl. 30 odst. 4 
směrnice o systému EU pro obchodování s 
emisemi“.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6c) Jednotné evropské nebe je myšleno 
jako systém, který by měl neustále 
přispívat alespoň k 10% snížení emisí 
ovlivňujících klima, a to v souladu se 
strategií pro udržitelnou a inteligentní 
mobilitu, která by měla být chápána na 
souhrnném základě. Vzhledem k naléhavé 
situaci v oblasti klimatu a významné 
úloze, kterou musí hrát odvětví dopravy 
včetně letecké dopravy při plnění 
klimatických cílů stanovených v 
evropském právním rámci pro klima, by to 
mělo být primárním zájmem všech dalších 
možných přínosů méně roztříštěného 
vzdušného prostoru a integrovanějšího 
uspořádání letového provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 d (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6d) Zvýšení palivové účinnosti a 
snížení emisí v důsledku optimalizovaných 
tras pro jednotlivé lety by nemělo být 
považováno za faktor umožňující další 
objem dopravy, neboť by to vedlo ke 
zpětnému účinku na celkové emise a 
celkově by bylo škodlivější pro klima a 
životní prostředí než současný stav. Spíše 
by mělo být vnímáno jako faktor 
umožňující racionálnější využívání 
vzdušného prostoru, které přinese více 
možností, pokud jde o přímé lety namísto 
mezipřistání zvyšujících emise. 
Efektivnější využívání vzdušného prostoru 
by mělo rovněž poskytnout větší výběr, 
pokud jde o načasování letištních časů, a 
obecně zredukovat harmonogram vzletů a 
odletů, což bude mít přínos jak pro 
pracovní podmínky posádek a 
zaměstnanců letišť, tak pro kvalitu života 
občanů žijících v oblasti zasažené hlukem, 
například z důvodu hlukového znečištění.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Andor Deli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zlepšování environmentální 
výkonnosti ATM rovněž přímo přispívá 
k plnění cílů obsažených v Pařížské 
dohodě a v Zelené dohodě pro Evropu, 
kterou předložila Komise, zejména 
prostřednictvím snižování emisí z letecké 
dopravy.

(7) Zlepšování environmentální 
výkonnosti ATM přímo přispívá k plnění 
cílů obsažených v Pařížské dohodě a v 
Zelené dohodě pro Evropu, kterou 
předložila Komise, zejména 
prostřednictvím snižování emisí z letecké 
dopravy, avšak zlepšování výkonnosti 
ATM samo o sobě nemůže zajistit 
environmentální účinnost odvětví letecké 
dopravy. Kromě toho vzhledem k tomu, že 
vyšší úrovně dopravy vedou k větším 
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emisím a většímu jiných emisí než CO2, 
nelze přístup ke vzdušnému prostoru 
maximalizovat, aniž by byly zohledněny 
dopady na životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli je přínos odvětví ATM k environmentální účinnosti zásadní, zejména pokud jde o 
zamezení zpoždění a přetížení, optimalizaci dopravních toků a zajištění udržitelného využívání 
vzdušného prostoru, mělo by být vyjasněno, že ATM samo o sobě není schopen řešit problémy 
v oblasti environmentální účinnosti, kterým čelí odvětví letecké dopravy. Účinnost uspořádání 
letového provozu by měla zůstat prioritou, neboť vyšší úroveň dopravy má větší dopad na 
životní prostředí.

Pozměňovací návrh 27
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zlepšování environmentální 
výkonnosti ATM rovněž přímo přispívá 
k plnění cílů obsažených v Pařížské 
dohodě a v Zelené dohodě pro Evropu, 
kterou předložila Komise, zejména 
prostřednictvím snižování emisí z letecké 
dopravy.

(7) Zlepšování environmentální a 
klimatické výkonnosti ATM musí být 
navrženo a zkombinováno tak, aby přímo 
celkově přispívalo k plnění cílů 
obsažených v Pařížské dohodě a v Zelené 
dohodě pro Evropu, kterou předložila 
Komise, zejména prostřednictvím 
snižování emisí z letecké dopravy. 
Evropská komise by měla průběžně 
sledovat celkový dopad výkonnosti ATM z 
hlediska snižování emisí CO2 a jiných 
emisí CO2 a podávat o něm zprávy.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zlepšování environmentální 
výkonnosti ATM rovněž přímo přispívá 
k plnění cílů obsažených v Pařížské 
dohodě a v Zelené dohodě pro Evropu, 
kterou předložila Komise, zejména 
prostřednictvím snižování emisí z letecké 
dopravy.

(7) Zlepšování environmentální 
výkonnosti ATM rovněž přímo přispívá 
k plnění cílů obsažených v Pařížské 
dohodě a v Zelené dohodě pro Evropu, 
kterou předložila Komise, zejména 
prostřednictvím snižování emisí z letecké 
dopravy. Pro činnost na toto téma je třeba 
věnovat náležitou pozornost omezené 
oblasti poskytovatelů letových 
navigačních služeb. Měl by být 
monitorován dopad ostatních 
zúčastněných stran v oblasti letecké 
dopravy na výkonnost ATM.

Or. en

Odůvodnění

Poskytovatelé letových navigačních služeb mají jen omezenou možnost zlepšit výsledky letecké 
dopravy v oblasti životního prostředí. V jiných oblastech letectví lze pro zlepšení výsledků 
udělat mnohem více, například obnovovat flotily nebo používat udržitelná letecká paliva. 
Využívá se poslední studie Eurocontrol. Mnoho věcí nespadá do působnosti poskytovatelů 
letových navigačních služeb.

Pozměňovací návrh 29
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Vzdušný prostor je pro všechny 
kategorie uživatelů společným zdrojem, 
který musí být všemi využíván pružně, 
přičemž je třeba zajistit spravedlnost a 
průhlednost a zohlednit bezpečnostní a 
obranné zájmy členských států a jejich 
závazky v mezinárodních organizacích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
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Katainen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby byl zajištěn stálý a kvalitní 
dozor nad poskytováním služeb v celé 
Evropě, měla by být zajištěna dostatečná 
nezávislost a dostatečné financování 
vnitrostátních dozorových orgánů. To by 
nemělo vnitrostátnímu dozorovému orgánu 
bránit v tom, aby byl součástí regulačního 
orgánu příslušného pro několik 
regulovaných odvětví, pokud tento 
regulační orgán splňuje požadavky na 
nezávislost, nebo aby byl z organizačního 
hlediska připojen k vnitrostátnímu orgánu 
pro hospodářskou soutěž. 

(10) Aby byl zajištěn stálý a kvalitní 
dozor nad poskytováním služeb v celé 
Evropě, měla by být zajištěna rozpočtová a 
finanční nezávislost a dostatečné 
financování vnitrostátních dozorových 
orgánů. To by nemělo vnitrostátnímu 
dozorovému orgánu bránit v tom, aby byl 
součástí regulačního orgánu příslušného 
pro několik regulovaných odvětví, pokud 
tento regulační orgán splňuje požadavky na 
nezávislost, nebo aby byl z organizačního 
hlediska připojen k vnitrostátnímu orgánu 
pro hospodářskou soutěž.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zaručit vnitrostátním orgánům dohledu plnou nezávislost, včetně rozpočtové a 
finanční, aby mohly plnit své úkoly, zejména dohled.

Pozměňovací návrh 31
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Financování vnitrostátních 
dozorových orgánů by mělo zaručovat 
jejich nezávislost a umožnit jim, aby 
fungovaly v souladu se zásadami 
spravedlnosti, transparentnosti, 
nediskriminace a proporcionality. Vhodné 
postupy jmenování zaměstnanců by měly 
přispět k zaručení nezávislosti 
vnitrostátních dozorových orgánů a 
zejména zajistit, aby osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí byly jmenovány 
orgánem veřejné moci, který přímo 

(11) Financování vnitrostátních 
dozorových orgánů by mělo zaručovat 
jejich nezávislost a umožnit jim, aby 
fungovaly v souladu se zásadami 
spravedlnosti, transparentnosti, 
nediskriminace a proporcionality. Vhodné 
postupy jmenování zaměstnanců by měly 
být zavedeny na vnitrostátní úrovni a měly 
by přispět k zaručení nezávislosti 
vnitrostátních dozorových orgánů a 
zejména zajistit, aby osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí byly jmenovány 
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neuplatňuje vlastnická práva vůči 
poskytovatelům letových navigačních 
služeb.

orgánem veřejné moci, a zajistit 
transparentnost procesu rozhodování1a.

__________________
1a Postupy náboru zaměstnanců se řídí 
místními právními předpisy, přičemž 
výkonný ředitel nebo generální ředitelství 
poskytovatelů letových navigačních služeb 
jsou často přímo jmenováni státem, a ve 
většině států jsou rovněž vlastníkem 
poskytovatele letových navigačních 
služeb. 

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Brice Hortefeux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Financování vnitrostátních 
dozorových orgánů by mělo zaručovat 
jejich nezávislost a umožnit jim, aby 
fungovaly v souladu se zásadami 
spravedlnosti, transparentnosti, 
nediskriminace a proporcionality. Vhodné 
postupy jmenování zaměstnanců by měly 
přispět k zaručení nezávislosti 
vnitrostátních dozorových orgánů a 
zejména zajistit, aby osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí byly jmenovány 
orgánem veřejné moci, který přímo 
neuplatňuje vlastnická práva vůči 
poskytovatelům letových navigačních 
služeb.

(11) Financování vnitrostátních 
dozorových orgánů by mělo zaručovat 
jejich nezávislost a umožnit jim, aby 
fungovaly v souladu se zásadami 
spravedlnosti, transparentnosti, 
nediskriminace a proporcionality. Vhodné 
postupy jmenování zaměstnanců by měly 
přispět k zaručení nezávislosti 
vnitrostátních dozorových orgánů a 
vhodná ustanovení by měla zajistit, aby 
osoby odpovědné za strategická rozhodnutí 
jednaly nezávisle.

Or. en

Odůvodnění

Většina traťových poskytovatelů navigačních služeb v Evropě je ve vlastnictví států a 
„vlastnická práva“ vykonávají ministři odpovědní za finance a dopravu. Tímto návrhem by 
nebylo možné, aby členské státy zasáhly do procesu jmenování.
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Pozměňovací návrh 33
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Financování vnitrostátních 
dozorových orgánů by mělo zaručovat 
jejich nezávislost a umožnit jim, aby 
fungovaly v souladu se zásadami 
spravedlnosti, transparentnosti, 
nediskriminace a proporcionality. Vhodné 
postupy jmenování zaměstnanců by měly 
přispět k zaručení nezávislosti 
vnitrostátních dozorových orgánů a 
zejména zajistit, aby osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí byly jmenovány 
orgánem veřejné moci, který přímo 
neuplatňuje vlastnická práva vůči 
poskytovatelům letových navigačních 
služeb.

11. Veřejné financování vnitrostátních 
dozorových orgánů by mělo zaručovat 
jejich nezávislost a umožnit jim, aby 
fungovaly v souladu se zásadami 
spravedlnosti, transparentnosti, 
nediskriminace a proporcionality. Vhodné 
postupy jmenování kvalifikovaných 
zaměstnanců by měly přispět k zaručení 
nezávislosti vnitrostátních dozorových 
orgánů a zejména zajistit, aby osoby 
odpovědné za strategická rozhodnutí byly 
jmenovány orgánem veřejné moci, který 
přímo neuplatňuje vlastnická práva vůči 
poskytovatelům letových navigačních 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Financování vnitrostátních 
dozorových orgánů by mělo zaručovat 
jejich nezávislost a umožnit jim, aby 
fungovaly v souladu se zásadami 
spravedlnosti, transparentnosti, 
nediskriminace a proporcionality. Vhodné 
postupy jmenování zaměstnanců by měly 
přispět k zaručení nezávislosti 
vnitrostátních dozorových orgánů a 
zejména zajistit, aby osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí byly jmenovány 

11. Financování vnitrostátních 
dozorových orgánů by mělo zaručovat 
jejich nezávislost a umožnit jim, aby 
fungovaly v souladu se zásadami 
spravedlnosti, transparentnosti, 
nediskriminace a proporcionality. Vhodné 
postupy a kritéria jmenování zaměstnanců 
by měly přispět k zaručení nezávislosti 
vnitrostátních dozorových orgánů a 
zejména zajistit, aby osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí byly jmenovány 
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orgánem veřejné moci, který přímo 
neuplatňuje vlastnická práva vůči 
poskytovatelům letových navigačních 
služeb.

orgánem veřejné moci, který přímo 
neuplatňuje vlastnická práva vůči 
poskytovatelům letových navigačních 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Mario Furore, Laura Ferrara

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Financování vnitrostátních 
dozorových orgánů by mělo zaručovat 
jejich nezávislost a umožnit jim, aby 
fungovaly v souladu se zásadami 
spravedlnosti, transparentnosti, 
nediskriminace a proporcionality. Vhodné 
postupy jmenování zaměstnanců by měly 
přispět k zaručení nezávislosti 
vnitrostátních dozorových orgánů a 
zejména zajistit, aby osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí byly jmenovány 
orgánem veřejné moci, který přímo 
neuplatňuje vlastnická práva vůči 
poskytovatelům letových navigačních 
služeb.

11. Financování vnitrostátních 
dozorových orgánů by mělo zaručovat 
jejich nezávislost a umožnit jim, aby 
fungovaly v souladu se zásadami 
spravedlnosti, transparentnosti, 
nediskriminace a proporcionality. Vhodné 
postupy jmenování zaměstnanců by měly 
přispět k zaručení nezávislosti 
vnitrostátních dozorových orgánů a 
zejména zajistit, aby osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí byly jmenovány 
orgánem veřejné moci, a zajistit 
transparentnost procesu rozhodování.

Or. en

Odůvodnění

Postupy náboru zaměstnanců upravují vnitrostátní právní předpisy a spadají do pravomoci 
členských států, které by mohly být také vlastníky poskytovatele letových navigačních služeb.

Pozměňovací návrh 36
Johan Danielsson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Spolupráce mezi poskytovateli (13) Spolupráce mezi poskytovateli 
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letových provozních služeb je důležitým 
nástrojem pro zlepšení výkonnosti 
evropského systému ATM a měla by být 
podporována. Členské státy by měly mít 
možnost zavést mechanismy spolupráce, 
které se neomezují pouze na předem 
definované formy spolupráce a zeměpisné 
oblasti.

letových provozních služeb je důležitým 
nástrojem pro zlepšení výkonnosti 
evropského systému ATM a měla by být 
podporována. Rovněž by měla být 
podporována spolupráce nebo integrace 
civilních a vojenských letových 
provozních služeb s cílem zvýšit 
bezpečnost, účinnost a výkonnost 
evropského systému ATM. Členské státy 
by měly mít možnost zavést mechanismy 
spolupráce, které se neomezují pouze na 
předem definované formy spolupráce a 
zeměpisné oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Funkce manažera struktury 
vzdušného prostoru by se v souladu s jeho 
úlohou provozní organizace a s 
probíhající reformou odvětví měla být 
chápána jako průmyslové partnerství a 
tímto směrem i rozvíjena1a. 

__________________
1a Z 23. bodu odůvodnění návrhu Komise 
z roku 2013 a přijatého Evropským 
parlamentem

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Osvědčení o bezpečnosti (14) Osvědčení o bezpečnosti 
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poskytovatelů letových navigačních služeb 
vydávají a bezpečnostní dohled nad nimi 
vykonávají příslušné vnitrostátní orgány 
nebo Agentura Evropské unie pro 
bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) v 
souladu s požadavky a postupy 
stanovenými v nařízení (EU) 2018/1139. 
Na poskytování letových navigačních 
služeb se musí vztahovat další požadavky 
týkající se finanční stability, pojištění 
odpovědnosti a pojistného krytí, které by 
měly být předmětem osvědčení 
ekonomické způsobilosti. Poskytovateli 
letových navigačních služeb by mělo být 
umožněno nabízet služby v Unii pouze 
tehdy, je-li držitelem jak osvědčení o 
bezpečnosti, tak osvědčení ekonomické 
způsobilosti.

poskytovatelů letových navigačních služeb 
vydávají a bezpečnostní dohled nad nimi 
vykonávají příslušné vnitrostátní orgány 
nebo Agentura Evropské unie pro 
bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) v 
souladu s požadavky a postupy 
stanovenými v nařízení (EU) 2018/1139.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Isabel García Muñoz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Osvědčení o bezpečnosti 
poskytovatelů letových navigačních služeb 
vydávají a bezpečnostní dohled nad nimi 
vykonávají příslušné vnitrostátní orgány 
nebo Agentura Evropské unie pro 
bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) v 
souladu s požadavky a postupy 
stanovenými v nařízení (EU) 2018/1139. 
Na poskytování letových navigačních 
služeb se musí vztahovat další požadavky 
týkající se finanční stability, pojištění 
odpovědnosti a pojistného krytí, které by 
měly být předmětem osvědčení 
ekonomické způsobilosti. Poskytovateli 
letových navigačních služeb by mělo být 
umožněno nabízet služby v Unii pouze 
tehdy, je-li držitelem jak osvědčení o 
bezpečnosti, tak osvědčení ekonomické 

(14) Osvědčení o bezpečnosti 
poskytovatelů letových navigačních služeb 
vydávají a bezpečnostní dohled nad nimi 
vykonávají příslušné vnitrostátní orgány 
nebo Agentura Evropské unie pro 
bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) v 
souladu s požadavky a postupy 
stanovenými v nařízení (EU) 2018/1139. 
Na poskytování letových navigačních 
služeb se musí vztahovat další požadavky 
týkající se finanční stability, pojištění 
odpovědnosti a pojistného krytí, které by 
měly být předmětem osvědčení 
ekonomické způsobilosti. Poskytovateli 
letových navigačních služeb by mělo být 
umožněno nabízet služby v Unii pouze 
tehdy, je-li držitelem jak osvědčení o 
bezpečnosti, tak osvědčení ekonomické 
způsobilosti. Tento požadavek by se neměl 
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způsobilosti. vztahovat na vojenské poskytovatele, u 
nichž členské státy v maximální možné 
míře zajistí dodržování společných 
požadavků.

Or. en

Odůvodnění

Osvědčení ekonomické způsobilosti je univerzální řešení, které znamená dodatečnou 
administrativní zátěž pro poskytovatele letových navigačních služeb (jehož přínosy by měly 
být řádně odůvodněny). Není to však pouze administrativní zátěž, ale také překážka pro ty 
poskytovatele letových navigačních služeb, pro něž poskytování služeb civilním AU není jejich 
hlavní náplní, jako jsou poskytovatelé vojenských služeb.

Pozměňovací návrh 40
Andor Deli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při poskytování rovnocenných 
letových navigačních služeb by nemělo 
docházet k diskriminaci mezi uživateli 
vzdušného prostoru.

(15) Ačkoli by  při poskytování 
rovnocenných letových navigačních služeb 
nemělo docházet k diskriminaci mezi 
uživateli vzdušného prostoru, udělování 
přístupu ke vzdušnému prostoru a výše 
poplatků za letové navigační služby může 
záviset na celkovém dopadu na životní 
prostředí a environmentální účinnosti 
letadel, jako je tomu v případě úpravy 
poplatků na základě environmentálních 
kritérií. Kromě toho je v souladu se 
strategií Evropské komise pro udržitelnou 
a inteligentní mobilitu (COM(2020) 789) 
nezbytné zajistit internalizaci externích 
nákladů zavedením zásad „znečišťovatel 
platí“ a „uživatel platí“, zejména 
prostřednictvím mechanismů poplatků za 
uhlík a infrastrukturu.

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění by měl odkazovat na možnost nového přístupu k udělování přístupu do 
vzdušného prostoru a zpoplatnění v souladu s návrhem Komise na modulaci poplatků. Tyto 
politiky je nezbytné zavést na nediskriminačním základě. Dále je třeba odkázat na nedávno 
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zveřejněný politický dokument Komise o strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu a 
nejdůležitější zásady této strategie.

Pozměňovací návrh 41
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při poskytování rovnocenných 
letových navigačních služeb by nemělo 
docházet k diskriminaci mezi uživateli 
vzdušného prostoru.

(15) Při poskytování rovnocenných 
letových navigačních služeb by nemělo 
docházet k diskriminaci mezi uživateli 
vzdušného prostoru. To neplatí v případě, 
že s jednotlivými uživateli vzdušného 
prostoru se zachází rozdílně na základě 
pozměněného systému sledování 
výkonnosti a poplatků, který umožňuje 
diferenciaci poplatků na základě úrovně 
služby, jakož i výkonnosti v oblasti 
klimatu a životního prostředí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Johan Danielsson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při poskytování rovnocenných 
letových navigačních služeb by nemělo 
docházet k diskriminaci mezi uživateli 
vzdušného prostoru.

(15) Při poskytování rovnocenných 
letových navigačních služeb by nemělo 
docházet k diskriminaci mezi uživateli 
vzdušného prostoru. To neplatí v případě, 
že s jednotlivými uživateli vzdušného 
prostoru se zachází rozdílně na základě 
pozměněného systému sledování 
výkonnosti a poplatků, který umožňuje 
diferenciaci poplatků na základě úrovně 
služby.

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při poskytování rovnocenných 
letových navigačních služeb by nemělo 
docházet k diskriminaci mezi uživateli 
vzdušného prostoru.

(15) Při poskytování rovnocenných 
letových navigačních služeb by nemělo 
docházet k diskriminaci mezi uživateli 
vzdušného prostoru. To neplatí v případě, 
že s jednotlivými uživateli vzdušného 
prostoru se zachází rozdílně na základě 
pozměněného systému sledování 
výkonnosti a poplatků, který umožňuje 
diferenciaci poplatků na základě úrovně 
služby.

Or. en

Odůvodnění

Nebude-li toto ustanovení změněno, může v budoucnu zabránit podněcování „ekologického“ 
chování uživatelů vzdušného prostoru. Měla by existovat možnost povolit modulaci poplatků s 
cílem stimulovat „ekologicky šetrné“ chování/letadla atd.

Pozměňovací návrh 44
Andor Deli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Na letové provozní služby 
poskytované na výlučném základě by se 
měly vztahovat požadavky na určení a 
minimální požadavky veřejného zájmu.

(16) Výsady státu vyplývající z 
odpovědnosti členských států za výkon 
funkcí spadajících do oblasti působnosti 
Chicagské úmluvy by měly být jasně 
odlišeny od hospodářských činností. Na 
letové provozní služby poskytované na 
výlučném základě by se měly vztahovat 
požadavky na určení a minimální 
požadavky veřejného zájmu.

Or. en
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Odůvodnění

V souladu s postupnou privatizací a liberalizací funkcí a činností ATM se očekává, že právní 
předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže budou v tomto odvětví hrát stále důležitější úlohu. 
V této souvislosti je nezbytné jasně rozlišovat mezi výsadami státu a tržními hospodářskými 
činnostmi.

Pozměňovací návrh 45
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Poskytovatelé letových provozních 
služeb nebo provozovatelé letišť by měli 
mít možnost zadávat za tržních podmínek 
zakázky na komunikační, navigační a 
přehledové služby (CNS), letecké 
informační služby (AIS), služby údajů o 
letovém provozu (ADS), meteorologické 
služby (MET) nebo letištní a přibližovací 
služby, pokud zjistí, že toto zadávání 
zakázek zvyšuje nákladovou efektivitu; 
nesmí být přitom dotčeny bezpečnostní 
požadavky. Očekává se, že možnost využít 
toto zadávání zakázek přinese větší 
flexibilitu a podpoří inovace v oblasti 
služeb, aniž by byly dotčeny zvláštní 
potřeby armády, pokud jde o důvěrnost, 
interoperabilitu, odolnost systému, přístup 
k údajům a bezpečnost ATM.

(17) Poskytovatelé letových provozních 
služeb nebo provozovatelé letišť by měli 
mít možnost zadávat za tržních podmínek 
zakázky na komunikační, navigační a 
přehledové služby (CNS), letecké 
informační služby (AIS), služby údajů o 
letovém provozu (ADS), meteorologické 
služby (MET) nebo letištní a přibližovací 
služby, pokud zjistí, že toto zadávání 
zakázek zvyšuje klimatickou či 
environmentální výkonnost navíc k 
nákladové efektivitě; nesmí být přitom 
dotčeny bezpečnostní požadavky. Očekává 
se, že možnost využít toto zadávání 
zakázek přinese větší flexibilitu a podpoří 
inovace v oblasti služeb, aniž by byly 
dotčeny zvláštní potřeby armády, pokud 
jde o důvěrnost, interoperabilitu, odolnost 
systému, přístup k údajům a bezpečnost 
ATM.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Poskytovatelé letových provozních 
služeb nebo provozovatelé letišť by měli 
mít možnost zadávat za tržních podmínek 
zakázky na komunikační, navigační a 
přehledové služby (CNS), letecké 
informační služby (AIS), služby údajů o 
letovém provozu (ADS), meteorologické 
služby (MET) nebo letištní a přibližovací 
služby, pokud zjistí, že toto zadávání 
zakázek zvyšuje nákladovou efektivitu; 
nesmí být přitom dotčeny bezpečnostní 
požadavky. Očekává se, že možnost využít 
toto zadávání zakázek přinese větší 
flexibilitu a podpoří inovace v oblasti 
služeb, aniž by byly dotčeny zvláštní 
potřeby armády, pokud jde o důvěrnost, 
interoperabilitu, odolnost systému, přístup 
k údajům a bezpečnost ATM.

(17) Poskytovatelé letových provozních 
služeb nebo provozovatelé letišť by měli 
zadávat za tržních podmínek zakázky na 
komunikační, navigační a přehledové 
služby (CNS), letecké informační služby 
(AIS), služby údajů o letovém provozu 
(ADS), meteorologické služby (MET) nebo 
letištní a přibližovací služby, pokud 
neprokáží, že toto zadávání zakázek je na 
újmu nákladové efektivity; nesmí být 
přitom dotčeny bezpečnostní požadavky. 
Příslušné vnitrostátní dozorové orgány by 
měly tento důkaz posoudit a schválit. 
Očekává se, že toto zadávání zakázek 
přinese větší flexibilitu a podpoří inovace v 
oblasti služeb, aniž by byly dotčeny 
zvláštní potřeby armády, pokud jde o 
důvěrnost, interoperabilitu, odolnost 
systému, přístup k údajům a bezpečnost 
ATM. 

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jsou-li zadávány letištní a 
přibližovací služby, neměl by se na ně 
vztahovat systém poplatků stanovený v 
tomto nařízení ani ustanovení čl. 1 odst. 4 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/12/ES30, jež souvisí s použitelností 
tohoto systému.

vypouští se

__________________
30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/12/ES ze dne 11. března 2009 
o letištních poplatcích (Úř. věst. L 70, 
14.3.2009, s. 11).
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Or. en

Pozměňovací návrh 48
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jsou-li zadávány letištní a 
přibližovací služby, neměl by se na ně 
vztahovat systém poplatků stanovený v 
tomto nařízení ani ustanovení čl. 1 odst. 4 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/12/ES30, jež souvisí s použitelností 
tohoto systému.

vypouští se

__________________
30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/12/ES ze dne 11. března 2009 
o letištních poplatcích (Úř. věst. L 70, 
14.3.2009, s. 11).

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jsou-li zadávány letištní a 
přibližovací služby, neměl by se na ně 
vztahovat systém poplatků stanovený v 
tomto nařízení ani ustanovení čl. 1 odst. 4 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/12/ES30, jež souvisí s použitelností 
tohoto systému.

(18) Zadané letištní a přibližovací 
služby, neměl by se na ně vztahovat systém 
poplatků stanovený v tomto nařízení ani 
ustanovení čl. 1 odst. 4 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/12/ES30, jež souvisí s použitelností 
tohoto systému.

__________________ __________________
30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/12/ES ze dne 11. března 2009 o 
letištních poplatcích (Úř. věst. L 70, 

30 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/12/ES ze dne 11. března 2009 o 
letištních poplatcích (Úř. věst. L 70, 
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14.3.2009, s. 11). 14.3.2009, s. 11).

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zajistila transparentnost a 
zabránilo se diskriminaci, křížovému 
subvencování a narušení hospodářské 
soutěže, mělo by být poskytování 
traťových letových navigačních služeb 
organizačně odděleno od poskytování 
služeb CNS, AIS, ADS, MET a letištních 
a přibližovacích služeb, a to i 
prostřednictvím oddělení účtů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje žádný dobrý důvod, proč by právní předpisy EU měly stanovit, jak by 
poskytovatelé letových navigačních služeb měli být organizováni (zejména v případě menších 
poskytovatelů letových navigačních služeb). Toto ustanovení by snížilo výkonnost 
poskytovatelů letových navigačních služeb, kteří si zvolili interní poskytování těchto služeb (s 
využitím veškeré přidané hodnoty plynoucí ze součinnosti uvnitř jedné společnosti). 
Požadavek na oddělení funkcí povede ke snížení výkonnosti.

Pozměňovací návrh 51
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zajistila transparentnost a 
zabránilo se diskriminaci, křížovému 
subvencování a narušení hospodářské 
soutěže, mělo by být poskytování 
traťových letových navigačních služeb 
organizačně odděleno od poskytování 

vypouští se



AM\1223793CS.docx 25/195 PE680.868v01-00

CS

služeb CNS, AIS, ADS, MET a letištních 
a přibližovacích služeb, a to i 
prostřednictvím oddělení účtů.

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje žádný dobrý důvod, proč by právní předpisy EU měly stanovit, jak by 
poskytovatelé letových navigačních služeb měli být organizováni (zejména v případě menších 
poskytovatelů letových navigačních služeb). Toto ustanovení by snížilo výkonnost 
poskytovatelů letových navigačních služeb, kteří si zvolili interní poskytování těchto služeb (s 
využitím veškeré přidané hodnoty plynoucí ze součinnosti uvnitř jedné společnosti). 
Požadavek na oddělení funkcí povede ke snížení výkonnosti.

Pozměňovací návrh 52
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zajistila transparentnost a 
zabránilo se diskriminaci, křížovému 
subvencování a narušení hospodářské 
soutěže, mělo by být poskytování 
traťových letových navigačních služeb 
organizačně odděleno od poskytování 
služeb CNS, AIS, ADS, MET a letištních 
a přibližovacích služeb, a to i 
prostřednictvím oddělení účtů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zajistila transparentnost a 
zabránilo se diskriminaci, křížovému 
subvencování a narušení hospodářské 
soutěže, mělo by být poskytování 

(19) Aby se zajistila transparentnost a 
zabránilo se diskriminaci, křížovému 
subvencování a narušení hospodářské 
soutěže, mělo by být poskytování 
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traťových letových navigačních služeb 
organizačně odděleno od poskytování 
služeb CNS, AIS, ADS, MET a letištních a 
přibližovacích služeb, a to i 
prostřednictvím oddělení účtů.

traťových letových navigačních služeb 
organizačně a funkčně odděleno od 
poskytování služeb CNS, AIS, ADS, MET 
a letištních a přibližovacích služeb, a to i 
prostřednictvím oddělení účtů.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Případné zadávání zakázek na 
letové navigační služby by mělo probíhat v 
souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2014/24/EU31 a 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2014/25/EU32. Vnitrostátní dozorové 
orgány by měly zajistit, aby byly 
požadavky na zadávání zakázek na letové 
navigační služby splněny.

(20) Zadávání zakázek na letové 
navigační služby by mělo probíhat v 
souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2014/24/EU31 a 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2014/25/EU32. Vnitrostátní dozorové 
orgány by měly zajistit, aby byly 
požadavky na zadávání zakázek na letové 
navigační služby splněny.

__________________ __________________
31 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 
o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 
směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 65).

31 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 
o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 
směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 65).

32 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání zakázek subjekty působícími v 
odvětví vodního hospodářství, energetiky, 
dopravy a poštovních služeb a o zrušení 
směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 243).

32 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání zakázek subjekty působícími v 
odvětví vodního hospodářství, energetiky, 
dopravy a poštovních služeb a o zrušení 
směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 
28.3.2014, s. 243).

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Pro řízení provozu bezpilotních 
letadel je nezbytná dostupnost společných 
informačních služeb. Aby se omezily 
náklady na řízení provozu, ceny za 
společné informační služby by měly 
vycházet z nákladů a přiměřené ziskové 
přirážky a podléhat schválení 
vnitrostátními dozorovými orgány. 
Poskytovatelé letových navigačních služeb 
by měli zpřístupnit požadované údaje, aby 
bylo možné službu poskytovat.

(21) Začlenění provozu bezpilotních 
letadel musí zajistit bezpečné a sdílené 
využívání evropského vzdušného prostoru 
mezi bezpilotním a tradičním provozem. 
Pro integrované řízení provozu 
bezpilotních letadel je nezbytná dostupnost 
společných informačních služeb, aby bylo 
dosaženo společného chápání činnosti 
vzdušného prostoru v dané části 
vzdušného prostoru. Aby se omezily 
náklady na řízení provozu, ceny za 
společné informační služby by měly 
vycházet z nákladů a přiměřené ziskové 
přirážky a podléhat schválení 
vnitrostátními dozorovými orgány. 
Poskytovatelé letových navigačních služeb 
by měli zpřístupnit požadované údaje, aby 
bylo možné službu poskytovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Dominique Riquet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Pro řízení provozu bezpilotních 
letadel je nezbytná dostupnost společných 
informačních služeb. Aby se omezily 
náklady na řízení provozu, ceny za 
společné informační služby by měly 
vycházet z nákladů a přiměřené ziskové 
přirážky a podléhat schválení 
vnitrostátními dozorovými orgány. 
Poskytovatelé letových navigačních služeb 
by měli zpřístupnit požadované údaje, aby 
bylo možné službu poskytovat.

(21) Začlenění provozu bezpilotních 
letadel musí zajistit bezpečné a sdílené 
využívání evropského vzdušného prostoru 
mezi bezpilotním a tradičním provozem. 
Pro integrované řízení provozu 
bezpilotních letadel je nezbytná dostupnost 
společných informačních služeb, aby bylo 
dosaženo společného chápání činnosti 
vzdušného prostoru v dané části 
vzdušného prostoru. Aby se omezily 
náklady na řízení provozu, ceny za 
společné informační služby by měly 
vycházet z nákladů a přiměřené ziskové 
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přirážky a podléhat schválení 
vnitrostátními dozorovými orgány. 
Poskytovatelé letových navigačních služeb 
by měli zpřístupnit požadované údaje, aby 
bylo možné službu poskytovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Pro řízení provozu bezpilotních 
letadel je nezbytná dostupnost společných 
informačních služeb. Aby se omezily 
náklady na řízení provozu, ceny za 
společné informační služby by měly 
vycházet z nákladů a přiměřené ziskové 
přirážky a podléhat schválení 
vnitrostátními dozorovými orgány. 
Poskytovatelé letových navigačních služeb 
by měli zpřístupnit požadované údaje, aby 
bylo možné službu poskytovat.

(21) Začlenění provozu bezpilotních 
letadel musí zajistit bezpečné a sdílené 
využívání evropského vzdušného prostoru 
mezi bezpilotním a tradičním provozem. 
Pro integrované řízení provozu 
bezpilotních letadel je nezbytná dostupnost 
společných informačních služeb, aby bylo 
dosaženo společného chápání činnosti 
vzdušného prostoru. Aby se omezily 
náklady na řízení provozu, ceny za 
společné informační služby by měly 
vycházet z nákladů a přiměřené ziskové 
přirážky a podléhat schválení 
vnitrostátními dozorovými orgány. 
Poskytovatelé letových navigačních služeb 
by měli zpřístupnit požadované údaje, aby 
bylo možné službu poskytovat.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit bezpečnou koexistenci provozu letadel s posádkou a bezpilotních letadel.

Pozměňovací návrh 58
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Dominique Riquet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Pro řízení provozu bezpilotních 
letadel je nezbytná dostupnost služeb 
systému U-space. Vzhledem ke 
zranitelnosti protistrany při poskytování 
služeb systému U-space by systémy 
poplatků měly věnovat maximální 
pozornost ochraně zásady cenové 
dostupnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Cílem systému sledování 
výkonnosti a systému poplatků je učinit 
letové navigační služby poskytované za 
jiných než tržních podmínek nákladově 
efektivnějšími a podporovat lepší kvalitu 
služeb; za tímto účelem by tyto systémy 
měly zahrnovat relevantní a vhodné 
pobídky. S ohledem na tento cíl by se 
systém sledování výkonnosti a systém 
poplatků neměly vztahovat na služby 
poskytované za tržních podmínek.

(22) Cílem určeného zadávacího řízení 
a systému sledování výkonnosti a systému 
poplatků je učinit letové provozní služby 
nákladově efektivnějšími a podporovat 
lepší kvalitu služeb; za tímto účelem by 
tyto systémy měly zahrnovat relevantní a 
vhodné pobídky.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Cílem systému sledování 
výkonnosti a systému poplatků je učinit 
letové navigační služby poskytované za 

(22) Cílem systému sledování 
výkonnosti a systému poplatků je učinit 
letové navigační služby poskytované za 
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jiných než tržních podmínek nákladově 
efektivnějšími a podporovat lepší kvalitu 
služeb; za tímto účelem by tyto systémy 
měly zahrnovat relevantní a vhodné 
pobídky. S ohledem na tento cíl by se 
systém sledování výkonnosti a systém 
poplatků neměly vztahovat na služby 
poskytované za tržních podmínek.

jiných než tržních podmínek nákladově 
efektivní a podporovat lepší kvalitu služeb 
a současně nižší dopad letecké dopravy na 
klima a životní prostředí; za tímto účelem 
by tyto systémy měly zahrnovat relevantní 
a vhodné pobídky. S ohledem na tento cíl 
by se systém sledování výkonnosti a 
systém poplatků neměly vztahovat na 
služby poskytované za tržních podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Cílem systému sledování 
výkonnosti a systému poplatků je učinit 
letové navigační služby poskytované za 
jiných než tržních podmínek nákladově 
efektivnějšími a podporovat lepší kvalitu 
služeb; za tímto účelem by tyto systémy 
měly zahrnovat relevantní a vhodné 
pobídky. S ohledem na tento cíl by se 
systém sledování výkonnosti a systém 
poplatků neměly vztahovat na služby 
poskytované za tržních podmínek.

(22) Cílem systému sledování 
výkonnosti a systému poplatků je zlepšit 
výkonnost letových navigačních služeb. 
Systém sledování výkonnosti by se měl 
zaměřit na jasně definované, dosažitelné 
výsledky, respektovat rozhodnutí o řízení 
poskytovatelů letových navigačních služeb 
a neměl by předepisovat opatření k 
dosažení cílů. Systém sledování 
výkonnosti a systém poplatků by se neměly 
vztahovat na letištní a přibližovací služby 
poskytované za tržních podmínek1a.

__________________
1a Výkonnost a poplatky by měly být 
zaměřeny na zlepšení všech klíčových 
oblastí výkonnosti, nikoli pouze nákladové 
efektivnosti. Mimo to by se uplatňování 
systému sledování výkonnosti a systému 
poplatků mělo vztahovat pouze na určité 
letové provozní služby, a nikoli na služby, 
které zabezpečují za tržních podmínek 
poskytovatelé letových provozních služeb, 
na něž se tyto systémy vztahují. Tato 
změna se rovněž odráží v pozměňovacím 
návrhu k čl. 19 odst. 5. Poskytovatelé 
letových provozních služeb odpovídají za 
svou vlastní výkonnost a výsledky, ale 
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neměli by být odpovědni za ty dopady, 
které vyplývají z faktorů mimo jejich 
kontrolu.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Clare Daly, Elena Kountoura, Leila Chaibi, João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Cílem systému sledování 
výkonnosti a systému poplatků je učinit 
letové navigační služby poskytované za 
jiných než tržních podmínek nákladově 
efektivnějšími a podporovat lepší kvalitu 
služeb; za tímto účelem by tyto systémy 
měly zahrnovat relevantní a vhodné 
pobídky. S ohledem na tento cíl by se 
systém sledování výkonnosti a systém 
poplatků neměly vztahovat na služby 
poskytované za tržních podmínek.

(22) Cílem systému sledování 
výkonnosti a systému poplatků je učinit 
letové navigační služby poskytované za 
jiných než tržních podmínek nákladově 
efektivnější a podporovat lepší kvalitu 
služeb; za tímto účelem by tyto systémy 
měly zahrnovat relevantní a vhodné 
pobídky. S ohledem na tento cíl by se 
systém sledování výkonnosti a systém 
poplatků neměly vztahovat na služby 
poskytované za tržních podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Johan Danielsson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Cílem systému sledování 
výkonnosti a systému poplatků je učinit 
letové navigační služby poskytované za 
jiných než tržních podmínek nákladově 
efektivnějšími a podporovat lepší kvalitu 
služeb; za tímto účelem by tyto systémy 
měly zahrnovat relevantní a vhodné 
pobídky. S ohledem na tento cíl by se 
systém sledování výkonnosti a systém 
poplatků neměly vztahovat na služby 

(22) Cílem systému sledování 
výkonnosti a systému poplatků je učinit 
letové navigační služby poskytované za 
jiných než tržních podmínek nákladově 
efektivní a podporovat lepší kvalitu služeb; 
za tímto účelem by tyto systémy měly 
zahrnovat relevantní a vhodné pobídky. S 
ohledem na tento cíl by se systém 
sledování výkonnosti a systém poplatků 
neměly vztahovat na služby poskytované 



PE680.868v01-00 32/195 AM\1223793CS.docx

CS

poskytované za tržních podmínek. za tržních podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) V zájmu podpory lepší kvality 
služeb by systém sledování výkonnosti a 
systém poplatků měly zahrnovat 
relevantní a vhodné pobídky založené na 
výsledcích. Měly by být stanoveny 
finanční pobídky, které by vyváženým a 
symetrickým způsobem podněcovaly k 
lepší výkonnosti letových navigačních 
služeb tím, že budou odměňovat nebo 
penalizovat skutečnou výkonnost ve 
vztahu ke závazným výkonnostním cílům. 
Hodnocení finančních pobídek by mělo 
být založeno na jasném zaměření na 
účinky, které lze přičíst poskytovatelům 
letových navigačních služeb, a mělo by 
náležitě zohlednit dopady vyplývající z 
opatření jiných zúčastněných stran1a.
__________________
1a Poskytovatelé letových provozních 
služeb odpovídají za svou vlastní 
výkonnost a výsledky, ale neměli by být 
odpovědni za ty dopady, které vyplývají z 
faktorů mimo jejich kontrolu. Kromě toho 
by veškeré potenciální systémy finančních 
pobídek měly být koncipovány vhodným 
vyváženým a symetrickým způsobem, který 
zajistí skutečnou motivaci poskytovatelů 
letových navigačních služeb, aby se 
zaměřili na lepší výsledky výkonnosti. 
Návrhy na rozšíření finančních pobídek 
na zavedení specifických funkcí ATM se 
zrušují. Důvodem je skutečnost, že řízení 
o nesplnění povinnosti již slouží jako 
mechanismus k zajištění včasného 
dodržování předpisů. Doplnění dalších 
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sankčních režimů by vyžadovalo velmi 
složité systémy, které by řešily významné 
vzájemné vztahy mezi opatřeními na 
zavádění do zaměstnání a výsledky 
výkonnosti, což by pravděpodobně vedlo k 
jejich neúčinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Vzhledem k přeshraničním a 
síťovým prvkům, které jsou nedílnou 
součástí poskytování traťových letových 
navigačních služeb, a ke skutečnosti, že 
výkonnost se má tudíž posuzovat zejména 
ve vztahu k výkonnostním cílům na 
úrovni Unie, měl by být pověřen 
posuzováním a schvalováním plánů 
výkonnosti a výkonnostních cílů pro 
traťové navigační služby – s výhradou 
soudního přezkumu ze strany odvolacího 
orgánu a případně Soudního dvora – 
subjekt Unie. Aby bylo zajištěno, že úkoly 
budou plněny s vysokou úrovní odbornosti 
a s nezbytnou nezávislostí, měla by být 
tímto subjektem Unie agentura působící 
jako orgán pro kontrolu výkonnosti 
(PRB), která funguje v souladu se 
zvláštními pravidly řízení stanovenými v 
nařízení (EU) 2018/1139. Vzhledem k 
tomu, že vnitrostátní dozorové orgány znají 
místní podmínky nezbytné pro posouzení 
letištních a přibližovacích služeb, měly by 
být pověřeny posuzováním a schvalováním 
plánů výkonnosti a výkonnostních cílů pro 
letištní a přibližovací služby. Rozdělení 
nákladů mezi traťové navigační služby a 
letištní a přibližovací služby představuje 
jedinou operaci, která je relevantní pro 
oba typy služeb, a měla by na ně proto 

(25) Vzhledem k tomu, že vnitrostátní 
dozorové orgány znají místní podmínky 
nezbytné pro posouzení traťových a 
letištních a přibližovacích služeb, měly by 
být pověřeny posuzováním a schvalováním 
plánů výkonnosti a výkonnostních cílů jak 
pro letištní a přibližovací služby, tak pro 
traťové služby.
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dohlížet agentura působící jako PRB.
Or. en

Pozměňovací návrh 66
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Vzhledem k přeshraničním a 
síťovým prvkům, které jsou nedílnou 
součástí poskytování traťových letových 
navigačních služeb, a ke skutečnosti, že 
výkonnost se má tudíž posuzovat zejména 
ve vztahu k výkonnostním cílům na úrovni 
Unie, měl by být pověřen posuzováním a 
schvalováním plánů výkonnosti a 
výkonnostních cílů pro traťové navigační 
služby – s výhradou soudního přezkumu ze 
strany odvolacího orgánu a případně 
Soudního dvora – subjekt Unie. Aby bylo 
zajištěno, že úkoly budou plněny s 
vysokou úrovní odbornosti a s nezbytnou 
nezávislostí, měla by být tímto subjektem 
Unie agentura působící jako orgán pro 
kontrolu výkonnosti (PRB), která funguje 
v souladu se zvláštními pravidly řízení 
stanovenými v nařízení (EU) 2018/1139. 
Vzhledem k tomu, že vnitrostátní dozorové 
orgány znají místní podmínky nezbytné pro 
posouzení letištních a přibližovacích 
služeb, měly by být pověřeny posuzováním 
a schvalováním plánů výkonnosti a 
výkonnostních cílů pro letištní a 
přibližovací služby. Rozdělení nákladů 
mezi traťové navigační služby a letištní a 
přibližovací služby představuje jedinou 
operaci, která je relevantní pro oba typy 
služeb, a měla by na ně proto dohlížet 
agentura působící jako PRB.

(25) Vzhledem k přeshraničním a 
síťovým prvkům, které jsou nedílnou 
součástí poskytování traťových letových 
navigačních služeb, a ke skutečnosti, že 
výkonnost se má tudíž posuzovat zejména 
ve vztahu k výkonnostním cílům na úrovni 
Unie, měl by být pověřen posuzováním a 
schvalováním plánů výkonnosti a 
výkonnostních cílů pro traťové navigační 
služby – s výhradou soudního přezkumu ze 
strany odvolacího orgánu a případně 
Soudního dvora – subjekt Unie. Vzhledem 
k tomu, že vnitrostátní dozorové orgány 
znají místní podmínky nezbytné pro 
posouzení letištních a přibližovacích 
služeb, měly by být pověřeny posuzováním 
a schvalováním plánů výkonnosti a 
výkonnostních cílů pro letištní a 
přibližovací služby.

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Vzhledem k přeshraničním a 
síťovým prvkům, které jsou nedílnou 
součástí poskytování traťových letových 
navigačních služeb, a ke skutečnosti, že 
výkonnost se má tudíž posuzovat zejména 
ve vztahu k výkonnostním cílům na úrovni 
Unie, měl by být pověřen posuzováním a 
schvalováním plánů výkonnosti a 
výkonnostních cílů pro traťové navigační 
služby – s výhradou soudního přezkumu ze 
strany odvolacího orgánu a případně 
Soudního dvora – subjekt Unie. Aby bylo 
zajištěno, že úkoly budou plněny s vysokou 
úrovní odbornosti a s nezbytnou 
nezávislostí, měla by být tímto subjektem 
Unie agentura působící jako orgán pro 
kontrolu výkonnosti (PRB), která funguje v 
souladu se zvláštními pravidly řízení 
stanovenými v nařízení (EU) 2018/1139. 
Vzhledem k tomu, že vnitrostátní dozorové 
orgány znají místní podmínky nezbytné pro 
posouzení letištních a přibližovacích 
služeb, měly by být pověřeny posuzováním 
a schvalováním plánů výkonnosti a 
výkonnostních cílů pro letištní a 
přibližovací služby. Rozdělení nákladů 
mezi traťové navigační služby a letištní a 
přibližovací služby představuje jedinou 
operaci, která je relevantní pro oba typy 
služeb, a měla by na ně proto dohlížet 
agentura působící jako PRB.

(25) Vzhledem k přeshraničním a 
síťovým prvkům, které jsou nedílnou 
součástí poskytování traťových letových 
navigačních služeb, a ke skutečnosti, že 
výkonnost se má tudíž posuzovat zejména 
ve vztahu k výkonnostním cílům na úrovni 
Unie, měl by být pověřen posuzováním a 
schvalováním plánů výkonnosti a 
výkonnostních cílů pro traťové navigační 
služby – s výhradou soudního přezkumu ze 
strany odvolacího orgánu a případně 
Soudního dvora – subjekt Unie. Aby bylo 
zajištěno, že úkoly budou plněny s vysokou 
úrovní odbornosti a s nezbytnou 
nezávislostí, měla by být tímto subjektem 
Unie agentura působící jako orgán pro 
kontrolu výkonnosti (PRB), která funguje v 
souladu se zvláštními pravidly řízení 
stanovenými v tomto nařízení. Vzhledem k 
tomu, že vnitrostátní dozorové orgány znají 
místní podmínky nezbytné pro posouzení 
letištních a přibližovacích služeb, měly by 
být pověřeny posuzováním a schvalováním 
plánů výkonnosti a výkonnostních cílů pro 
letištní a přibližovací služby. Rozdělení 
nákladů mezi traťové navigační služby a 
letištní a přibližovací služby představuje 
jedinou operaci, která je relevantní pro oba 
typy služeb, a měla by na ně proto dohlížet 
agentura působící jako PRB.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Agentura Evropské unie pro 
bezpečnost letectví působící jako orgán 
pro kontrolu výkonnosti (dále jen 
„agentura působící jako PRB“), která by 
měla mít stálou strukturu zaručující, že 
úkoly svěřené agentuře působící jako 
orgán pro kontrolu výkonnosti budou 
plněny s požadovanými odbornými 
znalostmi a nezávislostí na veřejných nebo 
soukromých zájmech a že se mohou 
spoléhat na vyhrazené zdroje; Pro účely 
plnění funkcí agentury působící jako PRB 
by proto měl být zřízen regulační výbor 
pro kontrolu výkonnosti a jmenován 
ředitel pro kontrolu výkonnosti. Regulační 
výbor pro kontrolu výkonnosti by měl 
jednat nezávisle a neměl by vyžadovat ani 
přijímat pokyny nebo doporučení od vlády 
členského státu, Komise nebo jiného 
veřejného či soukromého subjektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25b) Ředitel pro kontrolu výkonnosti by 
měl být právním zástupcem agentury ve 
věcech kontroly výkonnosti a měl by 
odpovídat za každodenní řízení této 
problematiky, jakož i za různé přípravné 
úkoly. Ředitel pro kontrolu výkonnosti by 
měl rovněž připravovat a předkládat oddíl 
o kontrole výkonnosti v rámci 
programového dokumentu, ročního 
pracovního programu a výroční zprávy o 
činnosti agentury. Jakožto nezávislý 
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orgán by měl být do těchto činností 
zapojen regulační výbor pro kontrolu 
výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25c) Pokud má agentura působící jako 
PRB rozhodovací pravomoci, mělo by být 
zúčastněným stranám z důvodů 
hospodárnosti řízení přiznáno právo na 
odvolání k odvolacímu senátu pro 
kontrolu výkonnosti, který by měl být 
součástí agentury působící jako PRB, 
zároveň však nezávislý na její správní a 
regulační struktuře. Spolupráce mezi 
vnitrostátními dozorovými orgány v 
oblasti kontroly výkonnosti je důležitá k 
zajištění hladkého uplatňování práva 
Unie v této oblasti, a měla by proto být 
usnadněna, zejména zřízením poradního 
výboru pro kontrolu výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25d) Určení poskytovatelé letových 
provozních služeb mají přirozený monopol 
na poskytování dotčených služeb, které 
hradí uživatelé vzdušného prostoru. 
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Vzhledem k tomuto specifickému rysu je 
nezbytné, aby se na ně vztahoval systém 
sledování výkonnosti a systém poplatků, a 
v řadě ohledů se tak optimalizovalo 
poskytování dotčených služeb. Hlavní 
úloha agentury působící jako PRB 
spočívá v uplatňování těchto systémů, a 
proto lze finanční prostředky nezbytné pro 
její zřízení považovat za nezbytné z 
důvodů souvisejících se zvláštními rysy a 
zvláštním postavením poskytovatelů 
dotčených služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25e) Náklady na dohled nad určenými 
poskytovateli letových provozních služeb 
vykonávaný agenturou působící jako PRB 
by se měly rozdělit na náklady na její 
zřízení a na provozní náklady. Náklady na 
zřízení agentury působící jako PRB jsou 
krátkodobé a omezené na několik 
činností, jako je nábor, odborná příprava 
a nezbytné vybavení informačními 
technologiemi, a z důvodů uvedených výše 
jsou nutné k zahájení požadovaného 
dohledu. Tyto náklady by měli během pěti 
rozpočtových let hradit určení 
poskytovatelé letových provozních služeb 
ve formě ročních příspěvků vypočtených 
spravedlivým a nediskriminačním 
způsobem. Příspěvky jednotlivých 
určených poskytovatelů letových 
provozních služeb by měly být stanoveny 
na základě jejich velikosti, aby se 
zohlednil jejich význam při poskytování 
letových provozních služeb v Evropě, a 
tudíž i relativní přínosy, které jim plynou z 
činnosti vykonávané pod dohledem. 
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Konkrétně by tyto příspěvky měly být 
vypočteny na základě výše skutečných 
příjmů vytvořených poskytováním 
letových navigačních služeb v 
referenčním období předcházejícím 
referenčnímu období, během něhož toto 
nařízení vstoupilo v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25f) Za účelem stanovení jednotných 
pravidel výpočtu ročních příspěvků, 
zejména metodiky přidělování 
odhadovaných výdajů do kategorií 
určených poskytovatelů letových 
provozních služeb a kritérií pro určení 
výše jednotlivých příspěvků na základě 
velikosti, by měly být Komisi svěřeny 
prováděcí pravomoci. Provozní náklady se 
týkají nákladů na činnosti prováděné 
agenturou působící jako PRB, pokud jde o 
systém sledování výkonnosti a systém 
poplatků, jakmile dojde k zahájení této 
činnosti. Provozní náklady agentury 
působící jako PRB by měly být rovněž 
hrazeny určenými poskytovateli letových 
provozních služeb. Z důvodu zásahů 
nezbytných k uplatňování systému 
sledování výkonnosti a systému poplatků 
by však financování mělo být založeno na 
poplatcích a platbách. Předpokládá se, že 
tento způsob financování rovněž posílí 
autonomii a nezávislost agentury působící 
jako PRB.

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25g) Žádný příjem, který agentura 
obdrží z jakéhokoli zdroje, by neměl 
ohrozit její nezávislost a nestrannost. 
Agentura působící jako PRB by měla 
rovněž vytvořit rezervní fond pokrývající 
jeden rok provozních výdajů, aby měla 
zajištěnu kontinuitu svých činností a 
plnění svých úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25h) Agentura působící jako PRB by 
měla být otevřena účasti třetích zemí, jež 
uzavřely dohody s Unií a které přijaly a 
uplatňují příslušná pravidla práva Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Návrhy plánů výkonnosti v oblasti 
traťových navigačních služeb a letištních a 
přibližovacích služeb by měly být v 

(26) Výkonnostní cíle na úrovni Unie 
by měly být v souladu s příslušnými 
návrhy plánů výkonnosti v oblasti 
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souladu s příslušnými výkonnostními cíli 
na úrovni Unie a měly by splňovat určitá 
kvalitativní kritéria, aby bylo v nejvyšší 
možné míře zajištěno, že stanovené cíle 
budou skutečně splněny.

traťových navigačních služeb a letištních a 
přibližovacích služeb a měly by splňovat 
určitá kvalitativní kritéria, aby bylo v 
nejvyšší možné míře zajištěno, že 
stanovené cíle budou skutečně splněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Na vykonávání funkcí sítě by se s 
ohledem na jejich zvláštní povahu měla 
vztahovat specifická kritéria. Na funkce 
sítě by se měly vztahovat výkonnostní cíle 
v klíčových oblastech životního prostředí, 
kapacity a efektivity nákladů.

(27) Na vykonávání funkcí sítě by se s 
ohledem na zvláštní povahu těchto 
charakteristických funkce sítě měla 
vztahovat specifická kritéria. Na funkce 
sítě by se měly vztahovat výkonnostní cíle 
v klíčových oblastech životního prostředí, 
kapacity, bezpečnosti a efektivity nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Johan Danielsson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Na vykonávání funkcí sítě by se s 
ohledem na jejich zvláštní povahu měla 
vztahovat specifická kritéria. Na funkce 
sítě by se měly vztahovat výkonnostní cíle 
v klíčových oblastech životního prostředí, 
kapacity a efektivity nákladů.

(27) Na vykonávání funkcí sítě by se s 
ohledem na zvláštní povahu těchto 
specifických funkcí sítě měla vztahovat 
specifická kritéria. Na funkce sítě by se 
měly vztahovat výkonnostní cíle 
v klíčových oblastech bezpečnosti, 
životního prostředí, kapacity a efektivity 
nákladů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Na vykonávání funkcí sítě by se s 
ohledem na jejich zvláštní povahu měla 
vztahovat specifická kritéria. Na funkce 
sítě by se měly vztahovat výkonnostní cíle 
v klíčových oblastech životního prostředí, 
kapacity a efektivity nákladů.

(27) Na vykonávání funkcí sítě by se s 
ohledem na jejich zvláštní povahu měla 
vztahovat specifická kritéria. Na funkce 
sítě by se měly vztahovat výkonnostní cíle 
v klíčových oblastech bezpečnosti, 
klimatu, životního prostředí a efektivity 
nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jednotné evropské nebe je kromě jiných aspektů prezentováno jako 
systém, který by měl přispět ke snížení emisí ovlivňujících klima, což by mělo být chápáno na 
souhrnném základě, zvýšení kapacity by nemělo být cílem jako takovým.

Pozměňovací návrh 80
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Systém poplatků by měl být 
založen na zásadě, že by uživatelé 
vzdušného prostoru měli platit náklady za 
poskytnuté služby, ovšem zohledněny by 
měly být pouze ty náklady, které lze dané 
službě přičíst a které nejsou pokryty jiným 
způsobem. Do stanovených nákladů, které 
jsou způsobilé k naúčtování uživatelům 
vzdušného prostoru, by měly být zahrnuty 
náklady související s manažerem struktury 
vzdušného prostoru. Poplatky by měly 
podporovat bezpečné, účinné, efektivní 
a udržitelné poskytování letových 
navigačních služeb s ohledem na dosažení 
vysoké úrovně bezpečnosti a efektivity 
nákladů a plnění výkonnostních cílů a 

(28) Systém poplatků by měl být 
založen na zásadě, že by uživatelé 
vzdušného prostoru měli platit náklady za 
poskytnuté služby, ovšem zohledněny by 
měly být pouze ty náklady, které lze dané 
službě přičíst a které nejsou pokryty jiným 
způsobem, nad rámec standardních 
klimatických a environmentálních 
poplatků za každý uskutečněný let. Do 
stanovených nákladů, které jsou způsobilé 
k naúčtování uživatelům vzdušného 
prostoru, by měly být zahrnuty náklady 
související s manažerem struktury 
vzdušného prostoru. Poplatky by měly 
podporovat bezpečné, účinné, efektivní 
a udržitelné poskytování letových 
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motivovat k integrovanému poskytování 
služeb a přitom snižovat dopady letectví na 
životní prostředí.

navigačních služeb s ohledem na dosažení 
vysoké úrovně bezpečnosti a efektivity 
nákladů a plnění výkonnostních cílů a 
motivovat k integrovanému poskytování 
služeb a přitom snižovat dopady letectví na 
životní prostředí a klima. Cílem poplatku 
je internalizace těchto vnějších nákladů a 
přispění k vytvoření rovných podmínek 
pro všechny druhy dopravy a zejména 
podpora přechodu k udržitelnějším 
alternativám cestování pro lety na kratší 
vzdálenosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Systém poplatků by měl být 
založen na zásadě, že by uživatelé 
vzdušného prostoru měli platit náklady za 
poskytnuté služby, ovšem zohledněny by 
měly být pouze ty náklady, které lze dané 
službě přičíst a které nejsou pokryty jiným 
způsobem. Do stanovených nákladů, které 
jsou způsobilé k naúčtování uživatelům 
vzdušného prostoru, by měly být zahrnuty 
náklady související s manažerem struktury 
vzdušného prostoru. Poplatky by měly 
podporovat bezpečné, účinné, efektivní 
a udržitelné poskytování letových 
navigačních služeb s ohledem na dosažení 
vysoké úrovně bezpečnosti a efektivity 
nákladů a plnění výkonnostních cílů a 
motivovat k integrovanému poskytování 
služeb a přitom snižovat dopady letectví na 
životní prostředí.

(28) Článek 15 Chicagské úmluvy o 
civilním letectví z roku 1944 uznává, že 
smluvní stát může nebo smí uložit 
poplatky za užívání letových navigačních 
zařízení. Systém poplatků by měl být 
založen na zásadě, že by uživatelé 
vzdušného prostoru měli platit náklady za 
nezbytné využití služeb, ovšem zohledněny 
by měly být pouze ty náklady, které lze 
využití dané služby přičíst a které nejsou 
pokryty jiným způsobem. Do stanovených 
nákladů, které jsou způsobilé k naúčtování 
uživatelům vzdušného prostoru, by měly 
být zahrnuty náklady související s 
manažerem struktury vzdušného prostoru. 
Poplatky by měly podporovat bezpečné, 
účinné, efektivní a udržitelné poskytování 
letových navigačních služeb s ohledem na 
dosažení vysoké úrovně bezpečnosti 
a efektivity nákladů a plnění 
výkonnostních cílů a motivovat 
k integrovanému poskytování služeb 
a přitom snižovat dopady letectví na 
životní prostředí.
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Or. en

Odůvodnění

Poplatky by měly být založeny na využívání služeb namísto dostupnosti služeb.

Pozměňovací návrh 82
Andor Deli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Systém poplatků by měl být 
založen na zásadě, že by uživatelé 
vzdušného prostoru měli platit náklady za 
poskytnuté služby, ovšem zohledněny by 
měly být pouze ty náklady, které lze dané 
službě přičíst a které nejsou pokryty jiným 
způsobem. Do stanovených nákladů, které 
jsou způsobilé k naúčtování uživatelům 
vzdušného prostoru, by měly být zahrnuty 
náklady související s manažerem 
struktury vzdušného prostoru. Poplatky by 
měly podporovat bezpečné, účinné, 
efektivní a udržitelné poskytování letových 
navigačních služeb s ohledem na dosažení 
vysoké úrovně bezpečnosti a efektivity 
nákladů a plnění výkonnostních cílů a 
motivovat k integrovanému poskytování 
služeb a přitom snižovat dopady letectví 
na životní prostředí.

(28) Systém poplatků by měl být 
založen na zásadě, že by uživatelé 
vzdušného prostoru měli platit náklady za 
zpřístupněnou infrastrukturu a služby, 
ovšem zohledněny by měly být pouze ty 
náklady, které lze dané službě přičíst a 
které nejsou pokryty jiným způsobem. 
Mechanismy sdílení rizik by neměly být 
dotčeny základní zásady financování 
letových navigačních služeb, konkrétně, 
že služby jsou i nadále plně financovány 
uživateli bez povinnosti státní podpory.

Or. en

Odůvodnění

Jak bylo uznáno v nedávném prohlášení Komise učiněném v souladu s Chicagskou úmluvou, 
letové navigační služby jsou financovány uživateli. Navrhujeme proto změnit stávající znění 
tak, aby odráželo skutečnost, že systém je financován uživateli, nikoli pouze skutečně 
získanými službami. Další formulace odkazuje na skutečnost, že mechanismy sdílení rizik 
dopravy by neměly převažovat nad touto zásadou.

Pozměňovací návrh 83
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
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Katainen, Dominique Riquet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Vzhledem k přeshraniční povaze 
letectví by měly být na úrovni Unie zřízeny 
mechanismy pro modulaci poplatků, které 
umožní zlepšit environmentální výkonnost 
a kvalitu služeb, zejména prostřednictvím 
většího využívání udržitelných 
alternativních paliv, vyšší kapacity a 
omezení zpoždění, a současně zachovat 
optimální úroveň bezpečnosti. Vnitrostátní 
dozorové orgány by rovněž měly mít 
možnost zavést na místní úrovni 
mechanismy pro letištní a přibližovací 
služby.

(29) Vzhledem k přeshraniční povaze 
letectví by měly být na úrovni Unie zřízeny 
mechanismy pro modulaci poplatků, které 
umožní zlepšit environmentální výkonnost 
a kvalitu služeb, zejména prostřednictvím 
většího využívání udržitelných 
alternativních paliv, alternativních 
technologií čistého pohonu, přímějšího 
směrování, vyšší kapacity a omezení 
zpoždění, a současně zachovat optimální 
úroveň bezpečnosti. Vnitrostátní dozorové 
orgány by rovněž měly mít možnost zavést 
na místní úrovni mechanismy pro letištní a 
přibližovací služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Vzhledem k přeshraniční povaze 
letectví by měly být na úrovni Unie zřízeny 
mechanismy pro modulaci poplatků, které 
umožní zlepšit environmentální výkonnost 
a kvalitu služeb, zejména prostřednictvím 
většího využívání udržitelných 
alternativních paliv, vyšší kapacity a 
omezení zpoždění, a současně zachovat 
optimální úroveň bezpečnosti. Vnitrostátní 
dozorové orgány by rovněž měly mít 
možnost zavést na místní úrovni 
mechanismy pro letištní a přibližovací 
služby.

(29) Vzhledem k přeshraniční povaze 
letectví by měly být na úrovni Unie zřízeny 
mechanismy pro modulaci poplatků, které 
umožní zlepšit environmentální výkonnost 
a kvalitu služeb, zejména prostřednictvím 
většího využívání udržitelných 
alternativních paliv plně založených na 
dodatečných obnovitelných zdrojích, vyšší 
účinnosti a omezení zpoždění, a současně 
zachovat optimální úroveň bezpečnosti. 
Vnitrostátní dozorové orgány by rovněž 
měly mít možnost zavést na místní úrovni 
mechanismy pro letištní a přibližovací 
služby.

Or. en



PE680.868v01-00 46/195 AM\1223793CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 85
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Vzhledem k přeshraniční povaze 
letectví by měly být na úrovni Unie zřízeny 
mechanismy pro modulaci poplatků, které 
umožní zlepšit environmentální výkonnost 
a kvalitu služeb, zejména prostřednictvím 
většího využívání udržitelných 
alternativních paliv, vyšší kapacity a 
omezení zpoždění, a současně zachovat 
optimální úroveň bezpečnosti. Vnitrostátní 
dozorové orgány by rovněž měly mít 
možnost zavést na místní úrovni 
mechanismy pro letištní a přibližovací 
služby.

(29) Vzhledem k přeshraniční povaze 
letectví by měly být na úrovni Unie zřízeny 
mechanismy pro modulaci poplatků, které 
umožní zlepšit environmentální výkonnost 
a kvalitu služeb, například omezení 
zpoždění, a současně zachovat optimální 
úroveň bezpečnosti. Vnitrostátní dozorové 
orgány by rovněž měly mít možnost zavést 
na místní úrovni mechanismy pro letištní a 
přibližovací služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Aby byli uživatelé vzdušného 
prostoru motivováni k používání co 
nejkratších tratí, zejména v době silného 
letového provozu, mělo být možné stanovit 
za traťové navigační služby společnou 
jednotkovou sazbu pro celý vzdušný 
prostor jednotného evropského nebe. 
Zavedení společné jednotkové sazby by 
mělo být pro poskytovatele letových 
provozních služeb neutrální z hlediska 
příjmů.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Společná jednotková sazba by mohla zvýšit náklady. Kromě toho hrozí, že by tento systém byl 
zatěžující.

Pozměňovací návrh 87
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Aby byli uživatelé vzdušného 
prostoru motivováni k používání co 
nejkratších tratí, zejména v době silného 
letového provozu, mělo být možné stanovit 
za traťové navigační služby společnou 
jednotkovou sazbu pro celý vzdušný 
prostor jednotného evropského nebe. 
Zavedení společné jednotkové sazby by 
mělo být pro poskytovatele letových 
provozních služeb neutrální z hlediska 
příjmů.

(30) Aby byli uživatelé vzdušného 
prostoru motivováni k používání co 
nejkratších tratí, zejména v době silného 
letového provozu, mělo být možné stanovit 
za traťové navigační služby společnou 
jednotkovou sazbu pro celý vzdušný 
prostor jednotného evropského nebe, která 
by mohla být výrazně snížena pro letadla 
využívající udržitelná paliva založená na 
dalších obnovitelných zdrojích. Zavedení 
společné jednotkové sazby by mělo být pro 
poskytovatele letových provozních služeb 
neutrální z hlediska příjmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Funkce sítě ATM by měly přispívat 
k udržitelnému rozvoji systému letecké 
dopravy a podporovat plnění 
výkonnostních cílů na úrovni Unie. Měly 
by zajistit udržitelné, účinné a 
environmentálně optimální využívání 
vzdušného prostoru a omezených zdrojů, 
odrážet provozní potřeby při zavádění 

(32) Funkce sítě ATM by měly přispívat 
k udržitelnému rozvoji systému letecké 
dopravy a podporovat plnění 
výkonnostních cílů na úrovni Unie, 
zejména v oblasti klimatu a životního 
prostředí, s cílem zajistit včasný soulad se 
snižováním emisí stanoveným v 
evropském právním rámci pro klima a 
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infrastruktury evropské sítě ATM a 
poskytovat podporu v případě krizí sítě. 
Řadu úkolů přispívajících k výkonu těchto 
funkcí by měl provádět manažer struktury 
vzdušného prostoru, jehož činnost by měla 
zahrnovat všechny dotčené zúčastněné 
strany zapojené do provozu.

plné sladění s cíli Zelené dohody pro 
Evropu. Měly by zajistit udržitelné, účinné 
a environmentálně optimální využívání 
vzdušného prostoru a omezených zdrojů, 
odrážet provozní potřeby při zavádění 
infrastruktury evropské sítě ATM a 
poskytovat podporu v případě krizí sítě. 
Řadu úkolů přispívajících k výkonu těchto 
funkcí by měl provádět manažer struktury 
vzdušného prostoru, jehož činnost by měla 
zahrnovat všechny dotčené zúčastněné 
strany zapojené do provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Funkce sítě ATM by měly přispívat 
k udržitelnému rozvoji systému letecké 
dopravy a podporovat plnění 
výkonnostních cílů na úrovni Unie. Měly 
by zajistit udržitelné, účinné a 
environmentálně optimální využívání 
vzdušného prostoru a omezených zdrojů, 
odrážet provozní potřeby při zavádění 
infrastruktury evropské sítě ATM a 
poskytovat podporu v případě krizí sítě. 
Řadu úkolů přispívajících k výkonu těchto 
funkcí by měl provádět manažer struktury 
vzdušného prostoru, jehož činnost by měla 
zahrnovat všechny dotčené zúčastněné 
strany zapojené do provozu.

(32) Funkce sítě ATM by měly přispívat 
k udržitelnému rozvoji systému letecké 
dopravy a podporovat plnění 
výkonnostních cílů na úrovni Unie. Měly 
by zajistit udržitelné, účinné a optimální 
využívání vzdušného prostoru a 
omezených zdrojů, odrážet provozní 
potřeby při zavádění infrastruktury 
evropské sítě ATM a poskytovat podporu v 
případě krizí sítě. Řadu úkolů 
přispívajících k výkonu těchto funkcí by 
měl provádět manažer struktury vzdušného 
prostoru, jehož činnost by měla zahrnovat 
všechny dotčené zúčastněné strany 
zapojené do provozu1a.

__________________
1a Zaměření na „environmentálně 
optimální trajektorie“ může vést k 
nedostatkům ve vzdušném prostoru, 
přičemž zaměření na „optimální“ 
trajektorie umožní zohlednit všechny 
faktory.
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Pozměňovací návrh 90
Andor Deli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Členské státy jsou smluvními 
stranami Mezinárodní úmluvy 
EUROCONTROL o spolupráci na 
bezpečnosti letového provozu, podle níž 
organizace EUROCONTROL rozvíjí a 
provozuje společný evropský systém řízení 
toku letového provozu ve společném 
mezinárodním středisku, a EU podepsala 
protokol o přistoupení k Úmluvě 
EUROCONTROL.

Or. en

Odůvodnění

Důležitou součástí složitého právního rámce jednotného evropského nebe jsou Úmluva 
EUROCONTROL a protokol o přistoupení EU. Domníváme se, že tato skutečnost si zaslouží 
zmínku v bodech odůvodnění.

Pozměňovací návrh 91
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Funkce sítě ATM související s 
plánováním, sledováním a koordinací 
prováděcích činností při zavádění 
infrastruktury v evropské síti ATM jsou 
vykonávány v plné spolupráci a 
společném řízení se zúčastněnými 
stranami v provozu1a.
__________________
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1a Vloženo s cílem zajistit soulad s 
pozměňovacím návrhem k čl. 26 odst. 3 
písm. e).

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Andor Deli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Pokud jde o rozhodnutí, která má 
přijmout manažer struktury vzdušného 
prostoru, v procesu rozhodování založeném 
na spolupráci by měly převažovat zájmy 
sítě. Jednání stran procesu rozhodování 
založeného na spolupráci by proto mělo v 
co největší možné míře usilovat o zlepšení 
fungování a výkonnosti sítě. Postupy 
rozhodování založeného na spolupráci by 
měly podporovat zájmy sítě a vést pokud 
možno k vyřešení problémů a nalezení 
konsensu.

(33) Pokud jde o rozhodnutí, která má 
přijmout manažer struktury vzdušného 
prostoru, v procesu rozhodování založeném 
na spolupráci by měly převažovat zájmy 
sítě. Jednání stran procesu rozhodování 
založeného na spolupráci by proto mělo v 
co největší možné míře usilovat o zlepšení 
fungování a výkonnosti sítě. Postupy 
rozhodování založeného na spolupráci by 
měly podporovat zájmy sítě a vést k 
vyřešení problémů a nalezení konsensu. 
Členské státy by měly mít jasnou úlohu v 
procesu rozhodování založeného na 
spolupráci a současně by měly být jasně 
odlišeny rozhodovací pravomoci 
členských států od pravomocí, které mají 
být přijaty v rámci procesu rozhodování 
založeného na spolupráci. Rozhodnutí 
přijatá v rámci procesu rozhodování 
založeného na spolupráci nejsou závazná 
a nejsou regulační povahy. Proto není 
nutné stanovit odvolací postup pro taková 
rozhodnutí. Rozhodovací pravomoc a 
konečnou odpovědnost za rozhodnutí 
přijatá v rámci procesu rozhodování 
založeného na spolupráci nese manažer 
struktury vzdušného prostoru.

Or. en

Odůvodnění

Proces rozhodování založeného na spolupráci se má stát posíleným důležitým prvkem rámce 
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jednotného evropského nebe. Je proto nezbytné vyjasnit úlohu, kterou by v tomto procesu 
měly hrát členské státy a manažer struktury vzdušného prostoru, jakož i právní povahu 
rozhodnutí přijatých v důsledku procesu rozhodování založeného na spolupráci.

Pozměňovací návrh 93
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Pokud jde o rozhodnutí, která má 
přijmout manažer struktury vzdušného 
prostoru, v procesu rozhodování založeném 
na spolupráci by měly převažovat zájmy 
sítě. Jednání stran procesu rozhodování 
založeného na spolupráci by proto mělo v 
co největší možné míře usilovat o zlepšení 
fungování a výkonnosti sítě. Postupy 
rozhodování založeného na spolupráci by 
měly podporovat zájmy sítě a vést pokud 
možno k vyřešení problémů a nalezení 
konsensu.

(33) Pokud jde o rozhodnutí, která má 
přijmout manažer struktury vzdušného 
prostoru, v procesu rozhodování založeném 
na spolupráci by měly převažovat zájmy 
sítě. Jednání stran procesu rozhodování 
založeného na spolupráci by proto mělo v 
co největší možné míře usilovat o zlepšení 
fungování a výkonnosti sítě, ale mělo by 
rovněž zohlednit i místní bezpečnostní 
obavy. Postupy rozhodování založeného na 
spolupráci by měly podporovat bezpečnost 
i zájmy sítě a vést pokud možno k vyřešení 
problémů a nalezení konsensu. Přijatá 
rozhodnutí se rovněž zváží v rámci 
vnitrostátních plánů výkonnosti a 
mechanismu, který byl vytvořen s cílem 
zajistit, aby poskytovatelé letových 
navigačních služeb nebyli v důsledku 
procesu rozhodování založeného na 
spolupráci poškozeni.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Johan Danielsson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Pokud jde o rozhodnutí, která má 
přijmout manažer struktury vzdušného 

(33) Pokud jde o rozhodnutí, která má 
přijmout manažer struktury vzdušného 
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prostoru, v procesu rozhodování založeném 
na spolupráci by měly převažovat zájmy 
sítě. Jednání stran procesu rozhodování 
založeného na spolupráci by proto mělo v 
co největší možné míře usilovat o zlepšení 
fungování a výkonnosti sítě. Postupy 
rozhodování založeného na spolupráci by 
měly podporovat zájmy sítě a vést pokud 
možno k vyřešení problémů a nalezení 
konsensu.

prostoru, v procesu rozhodování založeném 
na spolupráci by měly převažovat zájmy 
sítě. Jednání stran procesu rozhodování 
založeného na spolupráci by proto mělo v 
co největší možné míře usilovat o zlepšení 
fungování a výkonnosti sítě, ale mělo by 
rovněž zohlednit i místní bezpečnostní 
obavy. Postupy rozhodování založeného na 
spolupráci by měly podporovat bezpečnost 
i zájmy sítě a vést pokud možno k vyřešení 
problémů a nalezení konsensu. Přijatá 
rozhodnutí se rovněž zváží v rámci 
vnitrostátních plánů výkonnosti a 
mechanismu, který byl vytvořen s cílem 
zajistit, aby poskytovatelé letových 
navigačních služeb nebyli v důsledku 
procesu rozhodování založeného na 
spolupráci poškozeni.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Pokud jde o rozhodnutí, která má 
přijmout manažer struktury vzdušného 
prostoru, v procesu rozhodování založeném 
na spolupráci by měly převažovat zájmy 
sítě. Jednání stran procesu rozhodování 
založeného na spolupráci by proto mělo v 
co největší možné míře usilovat o zlepšení 
fungování a výkonnosti sítě. Postupy 
rozhodování založeného na spolupráci by 
měly podporovat zájmy sítě a vést pokud 
možno k vyřešení problémů a nalezení 
konsensu.

(33) Pokud jde o rozhodnutí, která má 
přijmout manažer struktury vzdušného 
prostoru, v procesu rozhodování založeném 
na spolupráci by měly převažovat zájmy 
sítě. Jednání stran procesu rozhodování 
založeného na spolupráci by proto mělo v 
co největší možné míře usilovat o zlepšení 
fungování a výkonnosti sítě, ale mělo by 
rovněž zohlednit bezpečností obavy. 
Postupy rozhodování založeného na 
spolupráci by měly podporovat bezpečnost 
i zájmy sítě a vést pokud možno k vyřešení 
problémů a nalezení konsensu. Přijatá 
rozhodnutí se rovněž zváží v rámci 
vnitrostátních plánů výkonnosti a 
mechanismu, který byl vytvořen s cílem 
zajistit, aby poskytovatelé letových 
navigačních služeb nebyli v důsledku 
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procesu rozhodování založeného na 
spolupráci poškozeni.

Or. en

Odůvodnění

Za prvé je třeba uvést, že zájmy sítě vychází z místních bezpečnostních otázek, a úloha 
manažera struktury vzdušného prostoru by proto měla být rovněž zaměřena na místní otázky 
bezpečnosti. Na druhé straně je myšlenka učinit vše „v zájmu sítě“ trochu ošidná. V některých 
případech může jednání „v zájmu sítě“ vést například ke zpožděním pro konkrétní 
poskytovatele letových navigačních služeb. Proto je vhodnější nejednat „v zájmu sítě“, ale 
spíše v zájmu stanovených ukazatelů. Není jasné, jak bude tato filozofie fungovat ve 
stávajícím systému sledování výkonnosti.

Pozměňovací návrh 96
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Pokud jde o rozhodnutí, která má 
přijmout manažer struktury vzdušného 
prostoru, v procesu rozhodování založeném 
na spolupráci by měly převažovat zájmy 
sítě. Jednání stran procesu rozhodování 
založeného na spolupráci by proto mělo v 
co největší možné míře usilovat o zlepšení 
fungování a výkonnosti sítě. Postupy 
rozhodování založeného na spolupráci by 
měly podporovat zájmy sítě a vést pokud 
možno k vyřešení problémů a nalezení 
konsensu.

(33) Pokud jde o rozhodnutí, která má 
přijmout manažer struktury vzdušného 
prostoru, v procesu rozhodování založeném 
na spolupráci by měly převažovat zájmy 
sítě a zejména bezpečnost. Jednání stran 
procesu rozhodování založeného na 
spolupráci by proto mělo v co největší 
možné míře usilovat o zlepšení fungování a 
výkonnosti sítě, zejména s ohledem na 
klima a životní prostředí a také s cílem 
vždy zohledňovat místní bezpečnostní 
otázky. Postupy rozhodování založeného 
na spolupráci by měly podporovat zájmy 
sítě a zejména bezpečnost a vést pokud 
možno k vyřešení problémů a nalezení 
konsensu.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Jens Gieseke, Sven Schulze
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Pokud jde o rozhodnutí, která má 
přijmout manažer struktury vzdušného 
prostoru, v procesu rozhodování založeném 
na spolupráci by měly převažovat zájmy 
sítě. Jednání stran procesu rozhodování 
založeného na spolupráci by proto mělo v 
co největší možné míře usilovat o zlepšení 
fungování a výkonnosti sítě. Postupy 
rozhodování založeného na spolupráci by 
měly podporovat zájmy sítě a vést pokud 
možno k vyřešení problémů a nalezení 
konsensu.

(33) Pokud jde o rozhodnutí, která má 
přijmout manažer struktury vzdušného 
prostoru, v procesu rozhodování založeném 
na spolupráci by měly převažovat zájmy 
sítě. Jednání stran procesu rozhodování 
založeného na spolupráci by proto mělo v 
co největší možné míře usilovat o zlepšení 
fungování a výkonnosti sítě. Postupy 
rozhodování založeného na spolupráci by 
měly být v souladu s čl. 18 odst. 3 kapitoly 
III prováděcího nařízení Komise (EU) 
2019/123, podporovat zájmy sítě a vést 
pokud možno k vyřešení problémů a 
nalezení konsensu.

Or. de

Pozměňovací návrh 98
Brice Hortefeux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Pokud jde o rozhodnutí, která má 
přijmout manažer struktury vzdušného 
prostoru, v procesu rozhodování založeném 
na spolupráci by měly převažovat zájmy 
sítě. Jednání stran procesu rozhodování 
založeného na spolupráci by proto mělo v 
co největší možné míře usilovat o zlepšení 
fungování a výkonnosti sítě. Postupy 
rozhodování založeného na spolupráci by 
měly podporovat zájmy sítě a vést pokud 
možno k vyřešení problémů a nalezení 
konsensu.

(33) Pokud jde o rozhodnutí, která má 
přijmout manažer struktury vzdušného 
prostoru, v procesu rozhodování založeném 
na spolupráci by měly převažovat zájmy 
sítě, s výjimkou případů, kdy to vyžadují 
požadavky obrany a vnitrostátní 
bezpečnosti. Jednání stran procesu 
rozhodování založeného na spolupráci by 
proto mělo v co největší možné míře 
usilovat o zlepšení fungování a výkonnosti 
sítě. Postupy rozhodování založeného na 
spolupráci by měly podporovat zájmy sítě 
a vést pokud možno k vyřešení problémů a 
nalezení konsensu.

Or. en
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Odůvodnění

Důvodem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby požadavky na obranu a národní 
bezpečnost převažovaly nad zájmy sítě.

Pozměňovací návrh 99
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Pokud jde o rozhodnutí, která má 
přijmout manažer struktury vzdušného 
prostoru, v procesu rozhodování založeném 
na spolupráci by měly převažovat zájmy 
sítě. Jednání stran procesu rozhodování 
založeného na spolupráci by proto mělo v 
co největší možné míře usilovat o zlepšení 
fungování a výkonnosti sítě. Postupy 
rozhodování založeného na spolupráci by 
měly podporovat zájmy sítě a vést pokud 
možno k vyřešení problémů a nalezení 
konsensu.

(33) Pokud jde o rozhodnutí, která má 
přijmout manažer struktury vzdušného 
prostoru, v procesu rozhodování založeném 
na spolupráci by měly převažovat zájmy 
sítě, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje 
vnitrostátní bezpečnost. Jednání stran 
procesu rozhodování založeného na 
spolupráci by proto mělo v co největší 
možné míře usilovat o zlepšení fungování a 
výkonnosti sítě. Postupy rozhodování 
založeného na spolupráci by měly 
podporovat zájmy sítě a vést pokud možno 
k vyřešení problémů a nalezení konsensu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Aby se posílila orientace 
poskytovatelů letových provozních služeb 
na zákazníka a zvýšil se vliv uživatelů 
vzdušného prostoru na rozhodnutí, která 
se jich týkají, měly by se zefektivnit 
konzultace se zúčastněnými stranami a 
jejich zapojení do důležitých provozních 
rozhodnutí poskytovatelů letových služeb.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 101
Johan Danielsson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Aby se posílila orientace 
poskytovatelů letových provozních služeb 
na zákazníka a zvýšil se vliv uživatelů 
vzdušného prostoru na rozhodnutí, která 
se jich týkají, měly by se zefektivnit 
konzultace se zúčastněnými stranami a 
jejich zapojení do důležitých provozních 
rozhodnutí poskytovatelů letových služeb.

(34) Aby se posílila orientace 
poskytovatelů letových provozních služeb 
na zákazníka, měly by se zefektivnit 
konzultace se zúčastněnými stranami 
ohledně důležitých provozních rozhodnutí 
poskytovatelů letových služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Aby se posílila orientace 
poskytovatelů letových provozních služeb 
na zákazníka a zvýšil se vliv uživatelů 
vzdušného prostoru na rozhodnutí, která 
se jich týkají, měly by se zefektivnit 
konzultace se zúčastněnými stranami a 
jejich zapojení do důležitých provozních 
rozhodnutí poskytovatelů letových služeb.

(34) Aby se posílila orientace 
poskytovatelů letových provozních služeb 
na zákazníka, měly by se zefektivnit 
konzultace se zúčastněnými stranami 
ohledně důležitých provozních rozhodnutí 
poskytovatelů letových služeb.

Or. en

Odůvodnění

Poskytovatelé letových provozních služeb slouží všem evropským občanům, různým druhům 
uživatelů vzdušného prostoru a cestujícím. Není důvod klást takový důraz a odkazovat na 
zaměření zákazníků. Kromě toho se „zúčastněné strany“ jako takové nemohou stejně podílet 
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na „důležitých provozních rozhodnutích poskytovatelů letových služeb“ ze své podstaty. 
Poskytovatelé letových služeb musí například zohlednit nejen potřeby sdružení leteckých 
společností, ale také občanů (v blízkosti letišť, obyvatele, přes něž se přelétá, atd.). Navíc 
pouhá skutečnost, že někdo je uživatelem služby, neznamená, že dobře chápe a zná fungování 
této služby a že by se měl podílet na rozhodnutích týkajících se této služby. (Příklad RP2, kdy 
letecké společnosti požadovaly zlevnění každé letenky o několik centů; není jisté, že by 
konečný „zákazník“ (cestující), který zažil zpoždění v letech 2018 a 2019, volil stejně.

Pozměňovací návrh 103
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Pro pružné poskytování služeb 
údajů o letovém provozu na přeshraničním 
a celounijním základě je zásadní 
dostupnost relevantních provozních údajů. 
Tyto údaje by proto měly být zpřístupněny 
příslušným zúčastněným stranám, včetně 
potenciálních nových poskytovatelů služeb 
údajů o letovém provozu. Přesnost 
informací, včetně informací o stavu 
vzdušného prostoru a o konkrétních 
situacích v letovém provozu, a včasné 
předání těchto informací civilním a 
vojenským řídícím letového provozu má 
přímý dopad na bezpečnost a účinnost 
provozu. Včasný přístup k aktuálním 
informacím o stavu vzdušného prostoru má 
zásadní význam pro všechny strany, které 
chtějí využít dostupných struktur 
vzdušného prostoru, když předkládají nebo 
znovu předkládají svůj letový plán.

(35) Pro pružné poskytování služeb 
údajů o letovém provozu na přeshraničním 
a celounijním základě v interoperabilním 
formátu je zásadní dostupnost relevantních 
provozních údajů. Tyto údaje by proto 
měly být zpřístupněny příslušným 
zúčastněným stranám, včetně potenciálních 
nových poskytovatelů služeb údajů o 
letovém provozu. Přesnost informací, 
včetně informací o stavu vzdušného 
prostoru a o konkrétních situacích 
v letovém provozu, a včasné předání těchto 
informací civilním a vojenským řídícím 
letového provozu má přímý dopad na 
bezpečnost a účinnost provozu. Včasný 
přístup k aktuálním informacím o stavu 
vzdušného prostoru má zásadní význam 
pro všechny strany, které chtějí využít 
dostupných struktur vzdušného prostoru, 
když předkládají nebo znovu předkládají 
svůj letový plán.

Or. en

Odůvodnění

Myšlenka, aby byly údaje dostupné všem, se zdá být pěkná, ale bez náležitého standardu je 
zcela zbytečné ( data/systémy, které nejsou kompatibilní, nelze používat). Vyvolává rovněž 
otázky týkající se kybernetické bezpečnosti a zpřístupnění údajů také potenciálně umožňuje 
útok odmítnutím služby (DoS). Mohly by rovněž vyvstat některé otázky týkající se národní 
bezpečnosti, ne všechny údaje by mohly být k dispozici a ne všechny členské státy mohou být 
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ochotny sdílet všechny své informace.

Pozměňovací návrh 104
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Pro pružné poskytování služeb 
údajů o letovém provozu na přeshraničním 
a celounijním základě je zásadní 
dostupnost relevantních provozních údajů. 
Tyto údaje by proto měly být zpřístupněny 
příslušným zúčastněným stranám, včetně 
potenciálních nových poskytovatelů služeb 
údajů o letovém provozu. Přesnost 
informací, včetně informací o stavu 
vzdušného prostoru a o konkrétních 
situacích v letovém provozu, a včasné 
předání těchto informací civilním a 
vojenským řídícím letového provozu má 
přímý dopad na bezpečnost a účinnost 
provozu. Včasný přístup k aktuálním 
informacím o stavu vzdušného prostoru má 
zásadní význam pro všechny strany, které 
chtějí využít dostupných struktur 
vzdušného prostoru, když předkládají nebo 
znovu předkládají svůj letový plán.

(35) Pro pružné poskytování služeb 
údajů o letovém provozu na přeshraničním 
a celounijním základě v interoperabilním 
formátu je zásadní dostupnost relevantních 
provozních údajů. Tyto údaje by proto 
měly být zpřístupněny příslušným 
zúčastněným stranám, včetně potenciálních 
nových poskytovatelů služeb údajů o 
letovém provozu. Přesnost informací, 
včetně informací o stavu vzdušného 
prostoru a o konkrétních situacích 
v letovém provozu, a včasné předání těchto 
informací civilním a vojenským řídícím 
letového provozu má přímý dopad na 
bezpečnost a účinnost provozu. Včasný 
přístup k aktuálním informacím o stavu 
vzdušného prostoru má zásadní význam 
pro všechny strany, které chtějí využít 
dostupných struktur vzdušného prostoru, 
když předkládají nebo znovu předkládají 
svůj letový plán.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Pro pružné poskytování služeb 
údajů o letovém provozu na přeshraničním 
a celounijním základě je zásadní 

(35) Pro pružné poskytování služeb 
údajů o letovém provozu na přeshraničním 
a celounijním základě ve 
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dostupnost relevantních provozních údajů. 
Tyto údaje by proto měly být zpřístupněny 
příslušným zúčastněným stranám, včetně 
potenciálních nových poskytovatelů služeb 
údajů o letovém provozu. Přesnost 
informací, včetně informací o stavu 
vzdušného prostoru a o konkrétních 
situacích v letovém provozu, a včasné 
předání těchto informací civilním a 
vojenským řídícím letového provozu má 
přímý dopad na bezpečnost a účinnost 
provozu. Včasný přístup k aktuálním 
informacím o stavu vzdušného prostoru má 
zásadní význam pro všechny strany, které 
chtějí využít dostupných struktur 
vzdušného prostoru, když předkládají nebo 
znovu předkládají svůj letový plán.

standardizovaném formátu je zásadní 
dostupnost relevantních provozních údajů. 
Tyto údaje by proto měly být zpřístupněny 
příslušným zúčastněným stranám, včetně 
potenciálních nových poskytovatelů služeb 
údajů o letovém provozu. Přesnost 
informací, včetně informací o stavu 
vzdušného prostoru a o konkrétních 
situacích v letovém provozu, a včasné 
předání těchto informací civilním a 
vojenským řídícím letového provozu má 
přímý dopad na bezpečnost a účinnost 
provozu. Včasný přístup k aktuálním 
informacím o stavu vzdušného prostoru má 
zásadní význam pro všechny strany, které 
chtějí využít dostupných struktur 
vzdušného prostoru, když předkládají nebo 
znovu předkládají svůj letový plán.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Toto nařízení se nedotýká 
pravomoci členských států přijmout 
předpisy, která se vztahují k organizaci 
jejich ozbrojených sil. Tato pravomoc 
může vést členské státy k přijetí opatření, 
která zajišťují jejich ozbrojeným silám 
dostatečný vzdušný prostor pro přiměřené 
školící a výcvikové účely. Mělo by být 
proto stanovena bezpečnostní doložka, 
která umožní výkon této pravomoci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Karima Delli
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Cílem projektu SESAR je umožnit 
bezpečný, účinný a environmentálně 
udržitelný rozvoj letecké dopravy pomocí 
modernizace evropského a celosvětového 
systému ATM. V zájmu jeho plné 
účinnosti by měla být zajištěna řádná 
koordinace mezi různými fázemi tohoto 
projektu. Evropský hlavní plán ATM by 
měl vycházet z definiční fáze projektu 
SESAR a přispívat k plnění výkonnostních 
cílů na úrovni Unie.

(38) Cílem projektu SESAR je umožnit 
bezpečný, účinný a environmentálně 
udržitelný rozvoj letecké dopravy pomocí 
modernizace evropského a celosvětového 
systému ATM. V zájmu jeho plné 
účinnosti by měla být zajištěna řádná 
koordinace mezi různými fázemi tohoto 
projektu. Evropský hlavní plán ATM by 
měl vycházet z definiční fáze projektu 
SESAR a přispívat k plnění výkonnostních 
cílů na úrovni Unie, zejména v oblasti 
klimatu a životního prostředí, s cílem 
zajistit včasný soulad se snižováním emisí 
stanoveným v evropském právním rámci 
pro klima pro jednotlivá odvětví a plné 
sladění s cíli Zelené dohody pro Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Dominique Riquet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Koncepce společných projektů by 
se měla zaměřit na včasné, koordinované a 
synchronizované provedení zásadních 
provozních změn stanovených v 
evropském hlavním plánu ATM, které mají 
dopad na celou síť. Komisi je třeba pověřit 
provedením analýzy nákladů a výnosů, 
pokud jde o financování, s cílem urychlit 
zavádění projektu SESAR.

(39) Koncepce společných projektů by 
se měla zaměřit na včasné, koordinované a 
synchronizované provedení zásadních 
provozních změn stanovených v 
evropském hlavním plánu ATM, které mají 
dopad na celou síť. Společné projekty by 
měly zejména podporovat a urychlit 
aktualizaci nových digitálních 
technologií, které jsou zásadní pro 
budoucí rozšiřitelnost, odolnost a 
udržitelnost systému ATM v Evropě. 
Komisi je třeba pověřit provedením 
analýzy nákladů a výnosů, pokud jde o 
financování, s cílem urychlit zavádění 
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projektu SESAR.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) V zájmu zjednodušení zaváděcí 
fáze SESAR by posílená koordinace 
normalizačních činností měla zajistit 
včasnou dostupnost norem potřebných k 
zavádění řešení v rámci projektu SESAR. 
Reformovaná a integrovaná koordinační 
skupina pro evropské letecké normy 
(EASCG) by měla přispět k dalšímu 
procesu normalizace zaměřené na 
zákazníky, aby se zajistilo, že potřeby 
provozních zúčastněných stran budou 
náležitě upřednostňovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Aby byl zohledněn vývoj 
v technické a provozní oblasti, zejména 
změnou příloh nebo doplněním ustanovení 
o uspořádání sítě, měla by být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Obsah a rozsah 
každého přenesení pravomoci jsou 
podrobně stanoveny v příslušných 
článcích. Při přijímání aktů v přenesené 

(41) Aby byl zohledněn vývoj 
v technické a provozní oblasti, zejména 
změnou příloh nebo doplněním ustanovení 
o uspořádání sítě, měla by být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Obsah a rozsah 
každého přenesení pravomoci jsou 
podrobně stanoveny v příslušných 
článcích. Při přijímání aktů v přenesené 
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pravomoci podle tohoto nařízení je 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla vhodné 
konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 
tyto konzultace probíhaly v souladu se 
zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů33. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

pravomoci podle tohoto nařízení je 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla vhodné 
konzultace, a to i na odborné úrovni v 
rámci odborné skupiny na vysoké úrovni 
pro lidský rozměr jednotného evropského 
nebe, a aby tyto konzultace probíhaly 
v souladu se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů33. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

__________________ __________________
33 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 33 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Odborná skupina Evropské komise na vysoké úrovni pro lidský rozměr byla zřízena, aby tuto 
úlohu plnila, a je důležitá pro včasné konzultace a poskytování příspěvků k těmto otázkám, a 
proto by měla být v tomto nařízení zmíněna.

Pozměňovací návrh 111
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Aby byl zohledněn vývoj 
v technické a provozní oblasti, zejména 
změnou příloh nebo doplněním ustanovení 
o uspořádání sítě, měla by být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Obsah a rozsah 
každého přenesení pravomoci jsou 

(41) Aby byl zohledněn vývoj 
v technické a provozní oblasti, zejména 
změnou příloh nebo doplněním ustanovení 
o uspořádání sítě, měla by být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Obsah a rozsah 
každého přenesení pravomoci jsou 
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podrobně stanoveny v příslušných 
článcích. Při přijímání aktů v přenesené 
pravomoci podle tohoto nařízení je 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla vhodné 
konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 
tyto konzultace probíhaly v souladu se 
zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů33. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

podrobně stanoveny v příslušných 
článcích. Při přijímání aktů v přenesené 
pravomoci podle tohoto nařízení je 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla vhodné 
konzultace, a to i na odborné úrovni v 
rámci odborné skupiny na vysoké úrovni 
pro lidský rozměr jednotného evropského 
nebe, a aby tyto konzultace probíhaly 
v souladu se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů33. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

__________________ __________________
33 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 33 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Johan Danielsson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Aby byl zohledněn vývoj 
v technické a provozní oblasti, zejména 
změnou příloh nebo doplněním ustanovení 
o uspořádání sítě, měla by být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Obsah a rozsah 
každého přenesení pravomoci jsou 
podrobně stanoveny v příslušných 
článcích. Při přijímání aktů v přenesené 
pravomoci podle tohoto nařízení je 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

(41) Aby byl zohledněn vývoj 
v technické a provozní oblasti, zejména 
změnou příloh nebo doplněním ustanovení 
o uspořádání sítě, měla by být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Obsah a rozsah 
každého přenesení pravomoci jsou 
podrobně stanoveny v příslušných 
článcích. Při přijímání aktů v přenesené 
pravomoci podle tohoto nařízení je 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
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přípravné činnosti vedla vhodné 
konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 
tyto konzultace probíhaly v souladu se 
zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů33. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

přípravné činnosti vedla vhodné 
konzultace, a to i na odborné úrovni v 
rámci odborné skupiny na vysoké úrovni 
pro lidský rozměr jednotného evropského 
nebe, a aby tyto konzultace probíhaly 
v souladu se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů33. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

__________________ __________________
33 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 33 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Aby byly zajištěny jednotné 
podmínky k provádění tohoto nařízení, 
zejména pokud jde o postupy výběru a 
náboru zaměstnanců pro vnitrostátní 
dozorové orgány, pravidla pro vydávání 
osvědčení ekonomické způsobilosti 
poskytovatelů letových navigačních 
služeb, pravidla pro uplatňování systému 
sledování výkonnosti a systému poplatků – 
zejména pokud jde o stanovení 
výkonnostních cílů na úrovni Unie –, 
klasifikaci traťových navigačních služeb a 
letištních a přibližovacích služeb, kritéria 
a postupy pro posuzování návrhů plánů 
výkonnosti a výkonnostních cílů 
poskytovatelů letových provozních služeb 

vypouští se
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a manažera struktury vzdušného prostoru, 
sledování výkonnosti, pravidla pro 
poskytování informací o nákladech a 
poplatcích, obsah a stanovení 
nákladového základu poplatků a 
stanovení jednotkových sazeb za letové 
navigační služby, mechanismus pobídek a 
mechanismus sdílení rizik, jmenování 
manažera struktury vzdušného prostoru a 
podmínky jeho jmenování, 
úkoly manažera struktury vzdušného 
prostoru a mechanismy řízení, jež má 
uplatňovat, pravidla pro výkon funkcí sítě, 
způsoby konzultace zúčastněných stran 
ohledně důležitých provozních rozhodnutí 
poskytovatelů letových navigačních 
služeb, požadavky na dostupnost 
provozních údajů, podmínky pro přístup a 
stanovení cen za přístup, uplatňování 
koncepce pružného užívání vzdušného 
prostoru, vypracovávání společných 
projektů a mechanismů řízení, jež se na 
ně vztahují, měly by být Komisi svěřeny 
prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by 
měly být vykonávány v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/201134.
__________________
34 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 
16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Aby byly zajištěny jednotné 
podmínky k provádění tohoto nařízení, 
zejména pokud jde o postupy výběru a 
náboru zaměstnanců pro vnitrostátní 
dozorové orgány, pravidla pro vydávání 
osvědčení ekonomické způsobilosti 
poskytovatelů letových navigačních 
služeb, pravidla pro uplatňování systému 
sledování výkonnosti a systému poplatků – 
zejména pokud jde o stanovení 
výkonnostních cílů na úrovni Unie –, 
klasifikaci traťových navigačních služeb a 
letištních a přibližovacích služeb, kritéria 
a postupy pro posuzování návrhů plánů 
výkonnosti a výkonnostních cílů 
poskytovatelů letových provozních služeb 
a manažera struktury vzdušného prostoru, 
sledování výkonnosti, pravidla pro 
poskytování informací o nákladech a 
poplatcích, obsah a stanovení 
nákladového základu poplatků a 
stanovení jednotkových sazeb za letové 
navigační služby, mechanismus pobídek a 
mechanismus sdílení rizik, jmenování 
manažera struktury vzdušného prostoru a 
podmínky jeho jmenování, 
úkoly manažera struktury vzdušného 
prostoru a mechanismy řízení, jež má 
uplatňovat, pravidla pro výkon funkcí sítě, 
způsoby konzultace zúčastněných stran 
ohledně důležitých provozních rozhodnutí 
poskytovatelů letových navigačních 
služeb, požadavky na dostupnost 
provozních údajů, podmínky pro přístup a 
stanovení cen za přístup, uplatňování 
koncepce pružného užívání vzdušného 
prostoru, vypracovávání společných 
projektů a mechanismů řízení, jež se na 
ně vztahují, měly by být Komisi svěřeny 
prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by 
měly být vykonávány v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/201134.

vypouští se

__________________
34 Nařízení Evropského parlamentu 



AM\1223793CS.docx 67/195 PE680.868v01-00

CS

a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 
16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Odůvodnění

Zde udělený mandát je nejasný a mělo by být poskytnuto další vyjasnění rámce ve zbývající 
části návrhu právního předpisu, aby bylo zřejmé, že takový bod odůvodnění je zapotřebí.

Pozměňovací návrh 115
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Vzhledem k právnímu postoji 
Španělského království, pokud jde o 
svrchovanost a jurisdikci nad územím, na 
němž se nachází letiště Gibraltar, by se 
toto nařízení nemělo na letiště Gibraltar 
vztahovat.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 
vytvoření a účinné fungování jednotného 
evropského nebe s cílem posílit stávající 
normy bezpečnosti leteckého provozu, 
přispět k udržitelnému rozvoji systému 
letecké dopravy a zlepšit celkovou 

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 
vytvoření a účinné fungování jednotného 
evropského nebe s cílem posílit stávající 
normy bezpečnosti leteckého provozu, 
přispět k udržitelnému rozvoji systému 
letecké dopravy a zlepšit celkovou 
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výkonnost uspořádání letového provozu 
a letových navigačních služeb pro 
všeobecný letový provoz v Evropě tak, aby 
byly splněny požadavky všech uživatelů 
vzdušného prostoru. Jednotné evropské 
nebe zahrnuje konzistentní celoevropskou 
síť, postupně více integrovaný vzdušný 
prostor, systémy uspořádání sítě a 
uspořádání letového provozu, které jsou 
založeny na bezpečnosti, výkonnosti, 
interoperabilitě a technologické 
modernizaci, ku prospěchu všech uživatelů 
vzdušného prostoru, občanů a životního 
prostředí.

výkonnost uspořádání letového provozu 
a letových navigačních služeb pro 
všeobecný letový provoz v Evropě tak, aby 
byly splněny požadavky všech uživatelů 
vzdušného prostoru a byl umožněn 
náležitý příspěvek odvětví letecké dopravy 
k cílům Zelené dohody pro Evropu a 
dosažení cílů snížení emisí zejména v 
rámci evropského právního rámce pro 
klima. Jednotné evropské nebe zahrnuje 
konzistentní celoevropskou síť, postupně 
více integrovaný vzdušný prostor, systémy 
uspořádání sítě a uspořádání letového 
provozu, které jsou založeny na 
bezpečnosti, výkonnosti, interoperabilitě a 
technologické modernizaci, ku prospěchu 
všech uživatelů vzdušného prostoru, 
občanů a životního prostředí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 
vytvoření a účinné fungování jednotného 
evropského nebe s cílem posílit stávající 
normy bezpečnosti leteckého provozu, 
přispět k udržitelnému rozvoji systému 
letecké dopravy a zlepšit celkovou 
výkonnost uspořádání letového provozu 
a letových navigačních služeb pro 
všeobecný letový provoz v Evropě tak, aby 
byly splněny požadavky všech uživatelů 
vzdušného prostoru. Jednotné evropské 
nebe zahrnuje konzistentní celoevropskou 
síť, postupně více integrovaný vzdušný 
prostor, systémy uspořádání sítě a 
uspořádání letového provozu, které jsou 
založeny na bezpečnosti, výkonnosti, 
interoperabilitě a technologické 
modernizaci, ku prospěchu všech uživatelů 

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 
vytvoření a účinné fungování jednotného 
evropského nebe s cílem posílit stávající 
normy bezpečnosti leteckého provozu, 
přispět k udržitelnému rozvoji systému 
letecké dopravy a zlepšit celkovou 
výkonnost uspořádání letového provozu 
a letových navigačních služeb pro 
všeobecný letový provoz v Evropě tak, aby 
byly splněny požadavky všech uživatelů 
vzdušného prostoru. Jednotné evropské 
nebe zahrnuje konzistentní celoevropskou 
síť tratí, systémy uspořádání sítě a 
uspořádání letového provozu, které jsou 
založeny na bezpečnosti, výkonnosti, 
interoperabilitě a technologické 
modernizaci, ku prospěchu všech uživatelů 
vzdušného prostoru, občanů a životního 
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vzdušného prostoru, občanů a životního 
prostředí.

prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
João Ferreira, Clare Daly

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Toto nařízení by mělo v souladu se 
zásadami vyplývajícími z Chicagské 
úmluvy pomoci zvrátit procesy deregulace, 
liberalizace a centralizace služeb 
uspořádání letového provozu, které jsou 
prováděny v rámci procesu jednotného 
evropského nebe zahájeného v roce 1999, 
což členským státům umožní spravovat 
jejich vzdušný prostor, monitorovat a 
organizovat služby podle jejich potřeb a 
podporovat užší spolupráci mezi státy. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 119
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Uplatňováním tohoto nařízení není 
dotčena svrchovanost členských států nad 
jejich vzdušným prostorem a požadavky 
členských států, které se vztahují 
k veřejnému pořádku, veřejné bezpečnosti 
a záležitostem obrany podle článku 44. 
Toto nařízení se nevztahuje na vojenské 
činnosti a výcvik.

2. Uplatňováním tohoto nařízení není 
dotčena svrchovanost členských států nad 
jejich vzdušným prostorem a požadavky 
členských států, které se vztahují 
k veřejnému pořádku, veřejné bezpečnosti 
a záležitostem obrany podle článku 44 a 
vnitrostátní bezpečnosti ve smyslu článku 
4 SEU. Toto nařízení se nevztahuje na 
vojenské operace a výcvik. Musí však být 
realizována spolupráce s vojenskými 
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orgány, aby bylo možné posoudit možné 
dopady uplatňování tohoto nařízení na 
tyto činnosti

Or. fr

Pozměňovací návrh 120
Brice Hortefeux

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Uplatňováním tohoto nařízení není 
dotčena svrchovanost členských států nad 
jejich vzdušným prostorem a požadavky 
členských států, které se vztahují 
k veřejnému pořádku, veřejné bezpečnosti 
a záležitostem obrany podle článku 44. 
Toto nařízení se nevztahuje na vojenské 
činnosti a výcvik.

2. Uplatňováním tohoto nařízení není 
dotčena svrchovanost členských států nad 
jejich vzdušným prostorem a požadavky 
členských států, které se vztahují 
k veřejnému pořádku, veřejné bezpečnosti 
a záležitostem obrany podle článku 44 a k 
jejich vnitrostátní bezpečnosti podle čl. 4 
odst. 2 SEU. Toto nařízení se nevztahuje 
na vojenské činnosti a výcvik, ale zajistí se 
koordinace s vojenskými orgány s cílem 
řešit případné dopady uplatňování tohoto 
nařízení na tyto činnosti.

Or. en

Odůvodnění

Důvodem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby provádění tohoto nařízení nemělo 
negativní dopad na bezpečnostní a obranné mise, a tudíž i na potřebu koordinace.

Pozměňovací návrh 121
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Uplatňováním tohoto nařízení není 
dotčena svrchovanost členských států nad 

2. 2. Uplatňováním tohoto nařízení 
není dotčena svrchovanost členských států 
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jejich vzdušným prostorem a požadavky 
členských států, které se vztahují 
k veřejnému pořádku, veřejné bezpečnosti 
a záležitostem obrany podle článku 44. 
Toto nařízení se nevztahuje na vojenské 
činnosti a výcvik.

nad jejich vzdušným prostorem 
a požadavky členských států, které se 
vztahují k veřejnému pořádku, veřejné 
bezpečnosti a záležitostem obrany podle 
článku 44. Toto nařízení se nevztahuje na 
vojenské činnosti a výcvik, avšak 
koordinace s vojenskými orgány je 
zajištěna s cílem určit a řešit potenciální 
dopady uplatňování tohoto nařízení na 
tyto činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. [V případě, že nařízení bude 
přijato před koncem přechodného období: 
Toto nařízení se nevztahuje na letiště 
Gibraltar.]

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Andor Deli

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „službami údajů o letovém 
provozu“ rozumějí služby spočívající ve 
shromažďování, shlukování a integraci 
provozních údajů od poskytovatelů 
přehledových služeb, poskytovatelů 
meteorologických služeb a leteckých 
informačních služeb a funkcí sítě a od 
jiných příslušných subjektů, anebo 
poskytování zpracovaných údajů pro účely 

6. „službami údajů o letovém 
provozu“ rozumějí funkce nebo služby 
spočívající ve shromažďování, shlukování 
či integraci provozních údajů od 
poskytovatelů přehledových služeb, 
poskytovatelů meteorologických služeb a 
leteckých informačních služeb a funkcí sítě 
a od jiných příslušných subjektů, anebo 
poskytování zpracovaných údajů pro účely 
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řízení letového provozu a uspořádání 
letového provozu;

řízení letového provozu a uspořádání 
letového provozu;

Or. en

Odůvodnění

Služby údajů o letovém provozu by mohly být strukturovány jako „služby“ i jako „funkce“ 
prováděné veřejnými subjekty. Je nezbytné ponechat tyto funkce vykonávané veřejnými 
subjekty v oblasti působnosti nařízení.

Pozměňovací návrh 124
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. „uspořádáním toku a kapacity 
letového provozu (ATFCM)“ rozumí 
služba, jejímž cílem je chránit řízení 
letového provozu před přetížením a 
optimalizovat využití dostupné kapacity;

7. „službou uspořádání kapacity“ 
rozumí služba, jejímž cílem je chránit 
řízení letového provozu před přetížením a 
optimalizovat využití dostupné kapacity a 
kterou na úrovni sítě vykonává manažer 
struktury vzdušného prostoru a na 
regionální a místní úrovni poskytovatelé 
letových navigačních služeb.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh je v souladu s dalšími změnami zavedenými v článku 26, pokud jde o rozsah 
funkcí sítě. Aby nedocházelo ke kombinaci ATFM a ATFCM, navrhujeme rozlišovat 
uspořádání kapacity od ATFM tím, že stanoví, že tento systém doplňuje služba uspořádání 
kapacity. Navíc vzhledem k tomu, že nařízení neobsahuje žádné podrobnosti týkající se výše 
uvedené služby, je v zájmu ochrany zájmů členských států a poskytovatelů letových 
navigačních služeb odůvodněné jasně určit, které subjekty jsou odpovědné za poskytování této 
služby na místní a regionální úrovni. 

Pozměňovací návrh 125
Andor Deli

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. „uspořádáním toku a kapacity 
letového provozu (ATFCM)“ rozumí 
služba, jejímž cílem je chránit řízení 
letového provozu před přetížením a 
optimalizovat využití dostupné kapacity;

7. „uspořádáním toku a kapacity 
letového provozu (ATFCM)“ rozumí 
funkce nebo služba, jejímž cílem je chránit 
řízení letového provozu před přetížením a 
optimalizovat využití dostupné kapacity;“;

Or. en

Odůvodnění

Uspořádání toku a kapacity letového provozu by mohlo být strukturováno jako „služba“ i 
jako „funkce“ prováděná veřejnými subjekty. Je nezbytné ponechat tyto funkce vykonávané 
veřejnými subjekty v oblasti působnosti nařízení.

Pozměňovací návrh 126
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „uspořádáním letového provozu 
(ATM)“ rozumí soubor palubních 
a pozemních funkcí nebo služeb (letových 
provozních služeb, uspořádání vzdušného 
prostoru a uspořádání toku letového 
provozu) vyžadovaných pro zajištění 
bezpečného a hospodárného pohybu letadel 
během všech fází provozních činností;

9. „uspořádáním letového provozu 
(ATM)“ rozumí soubor palubních 
a pozemních i kosmických funkcí nebo 
služeb (letových provozních služeb, 
uspořádání vzdušného prostoru 
a uspořádání toku letového provozu) 
vyžadovaných pro zajištění bezpečného 
a hospodárného pohybu letadel během 
všech fází provozních činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. „smlouvou o letových provozních 
službách“ rozumí jeden nebo více právně 
závazných aktů na základě nabídkového 
řízení, které potvrzují dohodu mezi 
dotčenými členskými státy a 
poskytovatelem letových provozních 
služeb pro pověření poskytováním 
letových provozních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10b. „určeným poskytovatelem letových 
provozních služeb“ rozumí poskytovatel 
letových provozních služeb určený k 
poskytování letových provozních služeb na 
základě nabídkového řízení, který je 
držitelem smlouvy o letových provozních 
službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Andor Deli

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. „uspořádáním vzdušného prostoru“ 
rozumí plánovací funkce, jejímž 
prvořadým cílem je maximalizace využití 
dostupného vzdušného prostoru 
dynamickým sdílením času a v určitou 

12. „uspořádáním vzdušného prostoru“ 
rozumí plánovací funkce, jejímž 
prvořadým cílem je optimalizace využití 
dostupného vzdušného prostoru 
dynamickým sdílením času a v určitou 



AM\1223793CS.docx 75/195 PE680.868v01-00

CS

dobu na základě krátkodobých potřeb 
rovněž rozdělováním vzdušného prostoru 
pro různé kategorie uživatelů vzdušného 
prostoru;

dobu na základě krátkodobých potřeb 
rovněž rozdělováním vzdušného prostoru 
pro různé kategorie uživatelů vzdušného 
prostoru;

Or. en

Odůvodnění

Maximalizace využití dostupného vzdušného prostoru nemůže být cílem sama o sobě, neboť 
cíle Zelené dohody a strategie Evropské komise pro udržitelnou a inteligentní mobilitu 
vyžadují komplexnější přístup, který rovněž zohlední dopad letectví, a vyzývá k 
inteligentnějšímu a inovativnějšímu přístupu k tvorbě politik a regulaci. „Optimalizace“ 
využití vzdušného prostoru je více v souladu s cíli Komise a potřebami odvětví letectví.

Pozměňovací návrh 130
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. „strukturou vzdušného prostoru“ 
rozumí specifický objem vzdušného 
prostoru vymezený za účelem zajištění 
bezpečného a optimálního provozu letadel;

13. „strukturou vzdušného prostoru“ 
rozumí specifický objem a využití 
vzdušného prostoru vymezený za účelem 
zajištění bezpečného a optimálního 
provozu letadel;

Or. en

Odůvodnění

Poplatky by měly být založeny na využívání služeb namísto dostupnosti služeb.

Pozměňovací návrh 131
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18. „základní hodnotou“ rozumí 
hodnota určená odhadem za účelem 

18. „základní hodnotou“ rozumí 
odhadovaná hodnota za účelem stanovení 
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stanovení výkonnostních cílů, která se týká 
stanovených nákladů nebo stanovených 
jednotkových nákladů během roku 
předcházejícího začátku příslušného 
referenčního období;

výkonnostních cílů, která se týká 
stanovených nákladů nebo stanovených 
jednotkových nákladů během roku 
předcházejícího začátku příslušného 
referenčního období;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20. „rozdělenou hodnotou“ rozumí 
hodnota získaná pro daného poskytovatele 
letových provozních služeb rozdělením 
výkonnostního cíle na úrovni Unie na 
podíly jednotlivých poskytovatelů letových 
provozních služeb, která slouží jako 
referenční hodnota pro posouzení souladu 
výkonnostního cíle stanoveného v návrhu 
plánu výkonnosti s výkonnostním cílem 
pro celou Unii;

20. „rozdělenou hodnotou“ rozumí 
hodnota získaná pro daného poskytovatele 
letových navigačních služeb rozdělením 
výkonnostního cíle na úrovni Unie na 
podíly jednotlivých poskytovatelů letových 
provozních služeb, která slouží jako 
referenční hodnota pro vypracování 
vnitrostátních výkonnostních cílů, 
posouzení a schválení návrhu plánů 
výkonnosti vnitrostátními dozorovými 
orgány a také pro PRB v kontextu jejich 
činností v oblasti evropských 
monitorovacích a srovnávacích činností;
__________________
1a Rozdělené hodnoty jsou zapotřebí jako 
referenční hodnoty pro poskytovatele 
letových navigačních služeb při 
vypracovávání návrhů plánů výkonnosti, 
jakož i pro vnitrostátní regulační orgány 
při jejich posuzování a schvalování 
návrhů plánů výkonnosti. Při vytváření 
vnitrostátních cílů musí být náležitě 
zohledněny místní potřeby, specifika, 
nastavení a omezení konkrétních 
regulovaných subjektů, které by mohly 
vést k odchylce od těchto referenčních 
hodnot. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 133
Jens Gieseke, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) „rozdělenou hodnotou“ rozumí 
hodnota získaná pro daného poskytovatele 
letových provozních služeb rozdělením 
výkonnostního cíle na úrovni Unie na 
podíly jednotlivých poskytovatelů letových 
provozních služeb, která slouží jako 
referenční hodnota pro posouzení souladu 
výkonnostního cíle stanoveného v návrhu 
plánu výkonnosti s výkonnostním cílem 
pro celou Unii;

(20) „rozdělenou hodnotou“ rozumí 
hodnota získaná pro daného poskytovatele 
letových navigačních služeb rozdělením 
výkonnostního cíle na úrovni Unie na 
podíly jednotlivých poskytovatelů letových 
provozních služeb, která slouží jako 
referenční hodnota pro stanovení 
vnitrostátních výkonnostních cílů a 
posuzování a schvalování návrhů 
výkonnostních plánů příslušnými 
vnitrostátními orgány, jakož i pro PRB v 
rámci jejich evropských monitorovacích a 
srovnávacích činností;

Or. de

Pozměňovací návrh 134
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21. „osvědčením“ rozumí doklad 
vydaný agenturou, příslušným 
vnitrostátním orgánem nebo vnitrostátním 
dozorovým orgánem v jakékoliv podobě v 
souladu s vnitrostátním právem, který 
potvrzuje, že poskytovatel uspořádání 
letového provozu nebo letových 
navigačních služeb splňuje požadavky na 
poskytování specifické služby;

21. „osvědčením“ rozumí doklad 
vydaný na základě osvědčení 
potvrzujícího soulad s příslušnými 
požadavky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21a. „emisemi s dopadem na klima“ 
rozumí emise oxidu uhličitého, které mají 
skleníkový účinek, jakož i emise jiné než 
CO2, jako jsou kondenzační pruhy nebo 
NOx, které mají podle vědeckých důkazů 
dopad na změnu klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22. „společnou informační službou 
(CIS)“ rozumí služba spočívající ve 
shromažďování statických a dynamických 
dat a jejich šíření s cílem umožnit 
poskytování služeb pro řízení provozu 
bezpilotních letadel;

22. „informační službou pro bezpilotní 
vzdušné prostředky (UAVIS)“ rozumí 
služba spočívající ve shromažďování 
statických a dynamických dat a jejich 
šíření s cílem umožnit poskytování služeb 
pro řízení provozu bezpilotních letadel 
způsobem, který umožňuje bezpečné a 
sdílené využití letového prostoru s letadly s 
posádkou;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22. „společnou informační službou 
(CIS)“ rozumí služba spočívající ve 
shromažďování statických a dynamických 
dat a jejich šíření s cílem umožnit 
poskytování služeb pro řízení provozu 
bezpilotních letadel;

22. „společnou informační službou 
(CIS)“ rozumí služba spočívající ve 
shromažďování statických a dynamických 
dat a jejich šíření s cílem umožnit 
poskytování služeb pro bezpilotní letadla;

Or. en

Odůvodnění

Se souborem vysoce specializovaných služeb, které by mohly být vyžadovány v rámci U-space, 
by definice měla odkazovat na poskytování služeb pro bezpilotní letadla obecně. Některé 
služby poskytované v rámci U-space se nemusí výhradně týkat řízení.

Pozměňovací návrh 138
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Dominique Riquet

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22a. „vzdušným prostorem U-space“ 
rozumí zeměpisná oblast bezpilotních 
systémů určená členskými státy, v níž je 
povoleno provozovat bezpilotní systémy 
pouze s podporou služeb U-space 
poskytovaných poskytovatelem služeb U-
space;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Dominique Riquet

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 22 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22b. „službou bezpilotního systému“ 
rozumí služba založená na vysoké úrovni 
digitalizace a automatizace funkcí 
určených k podpoře bezpečného, 
účinného a zabezpečeného přístupu ke 
vzdušnému prostoru U-space pro velký 
počet bezpilotních letadel;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Dominique Riquet

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 22 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22c. „poskytovatelem služeb U-space" 
rozumí jakákoli právnická nebo fyzická 
osoba, která poskytuje nebo hodlá 
poskytovat služby U-space;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Andor Deli

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26. „rozhodováním založeným na 
spolupráci“ rozumí proces, v němž se činí 
rozhodnutí na základě součinnosti a 
konzultace s členskými státy, stranami 
zapojenými do provozu a případně jinými 
subjekty;

26. „rozhodováním založeným na 
spolupráci“ (CDM) rozumí rozhodovací 
proces definovaný zákonem jako postup 
rozhodování založeného na spolupráci, v 
němž subjekt, který má rozhodovací 
pravomoc, zohledňuje názory vyjádřené 
stranami členských států zapojenými do 
provozu a jinými subjekty zapojenými do 
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procesu rozhodování založeného na 
spolupráci;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu posílení procesu rozhodování založeného na spolupráci a odstranění stávajících 
právních nejistot je nezbytné zlepšit původní definici přidáním nejdůležitějších právních 
charakteristik tohoto typu rozhodování.

Pozměňovací návrh 142
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26. „rozhodováním založeným na 
spolupráci“ rozumí proces, v němž se činí 
rozhodnutí na základě součinnosti a 
konzultace s členskými státy, stranami 
zapojenými do provozu a případně jinými 
subjekty;

26. „rozhodováním založeným na 
spolupráci“ rozumí proces, v němž 
manažer struktury vzdušného prostoru 
činí rozhodnutí na základě součinnosti a 
konzultace s členskými státy, stranami 
zapojenými do provozu a případně jinými 
subjekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26. „rozhodováním založeným na 
spolupráci“ rozumí proces, v němž se činí 
rozhodnutí na základě součinnosti a 
konzultace s členskými státy, stranami 
zapojenými do provozu a případně jinými 
subjekty;

26. „rozhodováním založeným na 
spolupráci“ rozumí proces, v němž se činí 
rozhodnutí na základě součinnosti a 
konzultace se stranami zapojenými do 
provozu a s členskými státy a případně 
jinými subjekty;
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Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o výkon funkcí sítě, měly by se aspekty týkající se rozhodování založeného na 
spolupráci stát ústředním prvkem regulace. Z tohoto důvodu se navrhuje přesunout odkaz na 
členské státy do definice rozhodování založeného na spolupráci, neboť zapojení členských 
států bude vyžadováno pouze v případě, že provozní zúčastněné strany nebudou moci 
rozhodnout prostřednictvím postupů rozhodování založeného na spolupráci.

Pozměňovací návrh 144
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

34. „pružným užíváním vzdušného 
prostoru“ rozumí koncepce uspořádání 
vzdušného prostoru založená na základní 
zásadě, že vzdušný prostor by neměl být 
určen jako čistě civilní ani vojenský 
vzdušný prostor, nýbrž by měl být 
považován za kontinuum, v němž musí být 
v co největší míře uspokojeny všechny 
požadavky uživatelů;

34. „pružným užíváním vzdušného 
prostoru“ rozumí koncepce uspořádání 
vzdušného prostoru založená na základní 
zásadě, že vzdušný prostor by neměl být 
určen jako čistě civilní ani vojenský 
vzdušný prostor, nýbrž jako jedno 
kontinuum, v němž musí být v co největší 
míře uspokojeny všechny požadavky 
uživatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

35a. „funkčním blokem vzdušného 
prostoru“ rozumí blok vzdušného 
prostoru stanovený na základě provozních 
požadavků a zřízený bez ohledu na státní 
hranice, v němž je poskytování letových 
navigačních služeb a souvisejících funkcí 
založeno na výkonnosti a optimalizováno 



AM\1223793CS.docx 83/195 PE680.868v01-00

CS

tak, aby v každém funkčním bloku 
vzdušného prostoru byla zajištěna 
rozšířená spolupráce mezi poskytovateli 
letových navigačních služeb nebo byl 
případně zajištěn jednotný poskytovatel;

Or. en

Odůvodnění

Opětovně vkládáme tuto definici, která byla v návrhu Komise vypuštěna. Domníváme se, že 
funkční bloky vzdušného prostoru by měly zůstat možné na dobrovolném základě.

Pozměňovací návrh 146
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

38. „meteorologickými službami“ 
rozumějí zařízení a služby, které poskytují 
letadlům meteorologické předpovědi, 
varování, hlášení a pozorování pro účely 
letové navigace a další meteorologické 
informace a údaje, které státy poskytují pro 
využití v letectví;

38. „meteorologickými službami“ 
rozumí využívání zařízení a služeb, které 
poskytují letadlům meteorologické 
předpovědi, varování, hlášení a pozorování 
pro účely letové navigace a další 
meteorologické informace a údaje, které 
státy poskytují pro využití v letectví;

Or. en

Odůvodnění

Poplatky by měly být založeny na využívání služeb namísto dostupnosti služeb. 

Pozměňovací návrh 147
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

40. „vnitrostátním dozorovým 
orgánem“ rozumí vnitrostátní subjekt nebo 

40. „vnitrostátním dozorovým 
orgánem“ rozumí vnitrostátní subjekt nebo 
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subjekty pověřené členským státem podle 
tohoto nařízení jinými úkoly, než kterými 
se příslušný vnitrostátní orgán zabývá;

subjekty pověřené členským státem podle 
tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Nicola Danti

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

40. „vnitrostátním dozorovým 
orgánem“ rozumí vnitrostátní subjekt nebo 
subjekty pověřené členským státem podle 
tohoto nařízení jinými úkoly, než kterými 
se příslušný vnitrostátní orgán zabývá;

40. „vnitrostátním dozorovým 
orgánem“ rozumí vnitrostátní subjekt nebo 
subjekty pověřené členským státem podle 
tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

40. „vnitrostátním dozorovým 
orgánem“ rozumí vnitrostátní subjekt nebo 
subjekty pověřené členským státem podle 
tohoto nařízení jinými úkoly, než kterými 
se příslušný vnitrostátní orgán zabývá;

40. „vnitrostátním dozorovým 
orgánem“ rozumí vnitrostátní subjekt nebo 
subjekty pověřené členským státem podle 
tohoto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Mohou existovat státy, kde činnosti příslušných vnitrostátních orgánů a vnitrostátních 
dozorových orgánů vykonávají dva různé orgány, a jiné subjekty, kde tyto činnosti provádí 
tentýž subjekt. Pro účely tohoto nařízení vykonává většinu činností vnitrostátní dozorový 
orgán, a nikoli příslušný vnitrostátní orgán, který má pravomoci týkající se bezpečnosti. 
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Pozměňovací návrh 150
Mario Furore, Laura Ferrara

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

40. „vnitrostátním dozorovým 
orgánem“ rozumí vnitrostátní subjekt nebo 
subjekty pověřené členským státem podle 
tohoto nařízení jinými úkoly, než kterými 
se příslušný vnitrostátní orgán zabývá;

40. „vnitrostátním dozorovým 
orgánem“ rozumí vnitrostátní subjekt nebo 
subjekty pověřené členským státem podle 
tohoto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Úkoly jsou vymezeny nařízením.

Pozměňovací návrh 151
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

40. „vnitrostátním dozorovým 
orgánem“ rozumí vnitrostátní subjekt nebo 
subjekty pověřené členským státem podle 
tohoto nařízení jinými úkoly, než kterými 
se příslušný vnitrostátní orgán zabývá;

40. který rovněž vykonává 
„vnitrostátním dozorovým orgánem“ 
rozumí vnitrostátní subjekt nebo subjekty 
pověřené členským státem podle tohoto 
nařízení1a.

__________________
1a Nevidíme přidanou hodnotu oddělení 
vnitrostátních dozorových orgánů a 
příslušných vnitrostátních orgánů; ve 
skutečnosti bezpečnost souvisí s několika 
dalšími faktory, které je třeba úzce 
propojit, a proto jsou tyto dva orgány 
často sloučeny do jedné organizace a jako 
takové by měly být zachovány. Mohou 
existovat státy, v nichž příslušné 
vnitrostátní orgány a vnitrostátní 



PE680.868v01-00 86/195 AM\1223793CS.docx

CS

dozorové orgány vykonávají činnost dvou 
různých orgánů, a jiné, pokud tuto 
činnost vykonává tentýž subjekt. Pro účely 
tohoto nařízení vykonává většinu činností 
vnitrostátní dozorový orgán, a nikoli 
příslušný vnitrostátní orgán, který má 
pravomoci týkající se bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

42a. „funkcemi sítě“ rozumí funkce a 
služby sítě uspořádání letového provozu 
poskytované za účelem dosažení cílů 
stanovených v tomto nařízení, prováděné 
všemi příslušnými zúčastněnými stranami 
v oblasti provozu.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o vysvětlení Komise poskytnutá na různých fórech, je vhodné zahrnout do nařízení 
definici funkcí sítě a stanovit, že všechny předepsané funkce a služby plní všechny příslušné 
zúčastněné strany v oblasti provozu, zejména manažer struktury vzdušného prostoru a 
poskytovatelé letových navigačních služeb. Tento návrh souvisí s obavami některých 
členských států ohledně rozsahu funkcí sítě, které jsou někdy zaměňována za pravomoci 
svěřené manažerovi struktury vzdušného prostoru. 

Pozměňovací návrh 153
Andor Deli

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

43. „manažerem struktury vzdušného 43. „manažerem struktury vzdušného 
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prostoru“ rozumí subjekt pověřený v 
souladu s článkem 27 úkoly nezbytnými k 
tomu, aby mohl přispívat k výkonu funkcí 
sítě uvedených v článku 26;

prostoru“ rozumí subjekt pověřený 
výkonem funkcí sítě uvedených v článku 
26;

Or. en

Odůvodnění

Pokud nebude existovat jeden subjekt, který je ve skutečnosti za plnění těchto základních 
úkolů právně odpovědný, bylo by obtížné zajistit jejich výkon. To by mohlo mít negativní 
dopad na účinnost sítě. Navrhujeme proto, aby manažer struktury vzdušného prostoru byl 
výslovně pověřen výkonem funkcí sítě. Přestože manažer struktury vzdušného prostoru tyto 
činnosti ve skutečnosti již vykonává, EUROCONTROL má v ideálním případě také takové 
povinnosti, neboť některé z těchto povinností již existují v Úmluvě o EUROCONTROL.

Pozměňovací návrh 154
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

43. „manažerem struktury vzdušného 
prostoru“ rozumí subjekt pověřený v 
souladu s článkem 27 úkoly nezbytnými k 
tomu, aby mohl přispívat k výkonu funkcí 
sítě uvedených v článku 26;

43. „manažerem struktury vzdušného 
prostoru“ rozumí subjekt pověřený v 
souladu s článkem 27 úkoly nezbytnými k 
tomu, aby mohl přispívat k výkonu funkcí 
sítě;

Or. en

Odůvodnění

S definicí síťových funkcí není třeba odkazovat na článek 26.

Pozměňovací návrh 155
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

47. „sítí leteckých tratí“ rozumí síť Vypouští se
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specifických tratí pro usměrňování toku 
všeobecného letového provozu podle 
potřeb poskytování služeb řízení letového 
provozu;

Or. en

Odůvodnění

Byl učiněn odkaz na síť tratí s cílem definovat konkrétní funkci sítě - návrh evropské sítě 
leteckých tratí, která byla nahrazena funkcí označovanou „navrhování evropských struktur 
vzdušného prostoru“. Proto není třeba tuto definici v nařízení ponechat.

Pozměňovací návrh 156
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 52 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

52a. „organizací pro vývoj norem" 
rozumí organizace, jejímž hlavním účelem 
je vývoj, koordinace nebo vydávání 
technických norem, včetně evropských 
normalizačních organizací uvedených v 
příloze I nařízení (EU) č. 1025/20121a.
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 
25. října 2012 o evropské normalizaci, 
změně směrnic Rady 89/686/EHS 
a 93/15/EHS a směrnic Evropského 
parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 
95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES 
a 2009/105/ES, a kterým se ruší 
rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 
14.11.2012, s. 12).

Or. en
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Pozměňovací návrh 157
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 57 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

57a. „odpovědností poskytovatelů 
letových navigačních služeb“ rozumí, že 
poskytovatelé letových navigačních služeb 
nesou právní odpovědnost za náklady 
spojené se zpožděním a rušením v 
důsledku záležitostí ATM, které spadají 
pod kontrolu poskytovatelů letových 
navigačních služeb.

Or. en

Odůvodnění

Poskytovatelé letových navigačních služeb by měli nést odpovědnost za to, co spadá pod 
jejich kontrolu. 

Pozměňovací návrh 158
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy společně nebo 
samostatně buď jmenují, nebo zřídí jeden 
či více orgánů jako svůj vnitrostátní 
dozorový orgán, který převezme úkoly 
jemu svěřené tímto nařízením.

1. Členské státy společně nebo 
samostatně buď jmenují, nebo zřídí orgán 
jako svůj vnitrostátní dozorový orgán, 
který převezme úkoly jemu svěřené tímto 
nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní dozorové orgány 
vykonávají své pravomoci nestranně, 
nezávisle a transparentně a jsou 
odpovídajícím způsobem organizovány, 
personálně zajištěny, řízeny a financovány.

2. Vnitrostátní dozorové orgány 
vykonávají své pravomoci nestranně, 
nezávisle a transparentně. Toho se 
dosáhne použitím vhodných řídících a 
kontrolních mechanismů a bude to 
odpovídajícím způsobem organizováno, 
personálně zajištěno, řízeno a 
financováno, a to i v rámci správy 
členského státu. Nesmí to však bránit 
vnitrostátním dozorovým orgánům plnit 
jejich úkoly v souladu s pravidly pro 
organizaci vnitrostátních úřadů civilního 
letectví či jakýchkoli jiných veřejných 
subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, jak by navrhované oddělení vnitrostátních dozorových orgánů od „jiných 
veřejných nebo soukromých subjektů“ (odstavec 3) přispělo k cílům jednotného evropského 
nebe. Základním cílem by mělo být zajištění nezávislosti vnitrostátních dozorových orgánů, 
pokud jde o regulační postupy a procesy dohledu. Nařízení by proto měla zajistit nezávislost 
vnitrostátních dozorových orgánů na poskytovatelích letových navigačních služeb (včetně 
orgánů vlastnictví poskytovatelů letových navigačních služeb) v rozsahu nezbytném pro 
podporu nezávislosti vnitrostátních dozorových orgánů na regulovaných/dozorovaných 
poskytovatelích.

Pozměňovací návrh 160
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní dozorové orgány 
vykonávají své pravomoci nestranně, 
nezávisle a transparentně a jsou 
odpovídajícím způsobem organizovány, 
personálně zajištěny, řízeny a 
financovány.

2. Vnitrostátní dozorové orgány 
vykonávají své pravomoci nestranně a 
nezávisle.

Or. en
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Pozměňovací návrh 161
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 1, jsou 
vnitrostátní dozorové orgány právně 
odlišené a nezávislé na jakémkoli jiném 
veřejném nebo soukromém subjektu, 
pokud jde o jejich organizaci, fungování, 
právní strukturu a rozhodování.

Vypouští se

Pokud jde o jejich organizaci, rozhodnutí 
o financování, právní strukturu a 
rozhodování, jsou vnitrostátní dozorové 
orgány rovněž nezávislé na veškerých 
poskytovatelích letových navigačních 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Robert Roos

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 1, jsou 
vnitrostátní dozorové orgány právně 
odlišené a nezávislé na jakémkoli jiném 
veřejném nebo soukromém subjektu, 
pokud jde o jejich organizaci, fungování, 
právní strukturu a rozhodování.

3. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní dozorové orgány by měly spadat do působnosti vlády a nemohou být právně 
odlišné a nezávislé na jakémkoli jiném veřejném subjektu.
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Pozměňovací návrh 163
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 1, jsou 
vnitrostátní dozorové orgány právně 
odlišené a nezávislé na jakémkoli jiném 
veřejném nebo soukromém subjektu, 
pokud jde o jejich organizaci, fungování, 
právní strukturu a rozhodování.

3. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 1, jsou 
vnitrostátní dozorové orgány právně 
odlišené a nezávislé na jakémkoli jiném 
veřejném nebo soukromém subjektu, 
pokud jde o jejich organizaci, fungování, 
právní strukturu a rozhodování.

3. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Josianne Cutajar

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 1, jsou 3. Aniž je dotčen odstavec 1.
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vnitrostátní dozorové orgány právně 
odlišené a nezávislé na jakémkoli jiném 
veřejném nebo soukromém subjektu, 
pokud jde o jejich organizaci, fungování, 
právní strukturu a rozhodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 1, jsou 
vnitrostátní dozorové orgány právně 
odlišené a nezávislé na jakémkoli jiném 
veřejném nebo soukromém subjektu, 
pokud jde o jejich organizaci, fungování, 
právní strukturu a rozhodování.

3. Aniž je dotčen odstavec 1, jsou 
vnitrostátní dozorové orgány funkčně 
odlišené od jakéhokoli jiného veřejného 
nebo soukromého subjektu, pokud jde o 
jejich organizaci, fungování a rozhodování. 

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 1, jsou 
vnitrostátní dozorové orgány právně 
odlišené a nezávislé na jakémkoli jiném 
veřejném nebo soukromém subjektu, 
pokud jde o jejich organizaci, fungování, 
právní strukturu a rozhodování.

3. Aniž je dotčen odstavec 1, jsou 
vnitrostátní dozorové orgány právně 
odlišené a nezávislé z právního, 
rozpočtového a finančního hlediska na 
jakémkoli jiném veřejném nebo 
soukromém subjektu, pokud jde o jejich 
organizaci, fungování, právní strukturu a 
rozhodování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 168
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 1, jsou 
vnitrostátní dozorové orgány právně 
odlišené a nezávislé na jakémkoli jiném 
veřejném nebo soukromém subjektu, 
pokud jde o jejich organizaci, fungování, 
právní strukturu a rozhodování.

3. Aniž je dotčen odstavec 1, jsou 
vnitrostátní dozorové orgány právně, 
rozpočtově a finančně odlišené a nezávislé 
na jakémkoli jiném veřejném nebo 
soukromém subjektu, pokud jde o jejich 
organizaci, fungování, právní strukturu a 
rozhodování.

Or. en

Odůvodnění

Nezávislost vnitrostátních dozorových orgánů má zásadní význam.

Pozměňovací návrh 169
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 1, jsou 
vnitrostátní dozorové orgány právně 
odlišené a nezávislé na jakémkoli jiném 
veřejném nebo soukromém subjektu, 
pokud jde o jejich organizaci, fungování, 
právní strukturu a rozhodování.

3. Aniž je dotčen odstavec 1, jsou 
vnitrostátní dozorové orgány právně 
odlišené a nezávislé na jakémkoli jiném 
veřejném nebo soukromém subjektu, 
pokud jde o jejich organizaci, fungování, 
financování, právní strukturu, hierarchii a 
rozhodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 1, jsou 
vnitrostátní dozorové orgány právně 
odlišené a nezávislé na jakémkoli jiném 
veřejném nebo soukromém subjektu, 
pokud jde o jejich organizaci, fungování, 
právní strukturu a rozhodování.

3. Pokud jde o jejich organizaci, 
rozhodnutí o financování, právní 
strukturu a rozhodování, jsou vnitrostátní 
dozorové orgány nezávislé na veškerých 
poskytovatelích letových navigačních 
služeb.

Or. en

Odůvodnění

Povinné oddělení vnitrostátních dozorových orgánů od „jiných veřejných nebo soukromých 
subjektů“ vyvolává vážné otázky ohledně konečného cíle navrhované změny. Oddělením 
vnitrostátních dozorových orgánů od jakéhokoli jiného orgánu státní správy (právní, 
organizační, funkční, nezávislé rozhodování) se rozumí vytvoření dalšího subjektu ve 
strukturách správy, což znamená dodatečné administrativní a organizační náklady. Kromě 
toho to vytváří problémy v souvislosti s kontrolou politiky a činností, které má tento orgán 
vykonávat a provádět.

Pozměňovací návrh 171
Isabel García Muñoz

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 1, jsou 
vnitrostátní dozorové orgány právně 
odlišené a nezávislé na jakémkoli jiném 
veřejném nebo soukromém subjektu, 
pokud jde o jejich organizaci, fungování, 
právní strukturu a rozhodování.

3. Aniž je dotčen odstavec 1, jsou 
vnitrostátní dozorové orgány právně 
odlišené a nezávislé na jakémkoli jiném 
soukromém subjektu, pokud jde o jejich 
organizaci, fungování, právní strukturu a 
rozhodování.

Or. en

Odůvodnění

Nový návrh vyzývá členské státy, aby oddělily dozor nad hospodářskými a bezpečnostními 
aspekty letových navigačních služeb. To není v souladu se současnou stavem jiných oblastí 
působnosti základního nařízeno o agentuře EASA; například dohled nad letišti a leteckými 
společnostmi je přidělen jedinému společnému vnitrostátnímu dozorovému orgánu / 
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příslušnému vnitrostátnímu orgánu. Tento návrh navíc není v souladu ani se schématem 
navrženým pro orgán pro kontrolu výkonnosti. Odstavec 3 by zabránil tomu, aby byly úkoly 
vnitrostátních dozorových orgánů svěřeny jiným veřejným orgánům, jako jsou příslušné 
vnitrostátní orgány nebo orgány pro hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 172
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 1, jsou 
vnitrostátní dozorové orgány právně 
odlišené a nezávislé na jakémkoli jiném 
veřejném nebo soukromém subjektu, 
pokud jde o jejich organizaci, fungování, 
právní strukturu a rozhodování.

3. Aniž je dotčen odstavec 1, jsou 
vnitrostátní dozorové orgány právně 
odlišené a nezávislé na jakémkoli 
soukromém subjektu, pokud jde o jejich 
organizaci, fungování, právní strukturu a 
rozhodování.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Isabel García Muñoz

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o jejich organizaci, rozhodnutí o 
financování, právní strukturu a 
rozhodování, jsou vnitrostátní dozorové 
orgány rovněž nezávislé na veškerých 
poskytovatelích letových navigačních 
služeb.

Pokud jde o jejich organizaci, rozhodnutí o 
financování, právní strukturu a 
rozhodování, jsou vnitrostátní dozorové 
orgány nezávislé na veškerých 
poskytovatelích letových navigačních 
služeb. To však nesmí bránit vnitrostátním 
dozorovým orgánům plnit jejich úkoly v 
souladu s pravidly pro organizaci 
vnitrostátních úřadů civilního letectví či 
jakýchkoli jiných veřejných subjektů.

Or. en
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Odůvodnění

Nový návrh vyzývá členské státy, aby oddělily dozor nad hospodářskými a bezpečnostními 
aspekty letových navigačních služeb. To není v souladu se současnou stavem jiných oblastí 
působnosti základního nařízeno o agentuře EASA; například dohled nad letišti a leteckými 
společnostmi je přidělen jedinému společnému vnitrostátnímu dozorovému orgánu / 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu. Tento návrh navíc není v souladu ani se schématem 
navrženým pro orgán pro kontrolu výkonnosti. Odstavec 3 by zabránil tomu, aby byly úkoly 
vnitrostátních dozorových orgánů svěřeny jiným veřejným orgánům, jako jsou příslušné 
vnitrostátní orgány nebo orgány pro hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 174
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o jejich organizaci, rozhodnutí o 
financování, právní strukturu a 
rozhodování, jsou vnitrostátní dozorové 
orgány rovněž nezávislé na veškerých 
poskytovatelích letových navigačních 
služeb.

Pokud jde o jejich organizaci, rozhodnutí o 
financování, právní strukturu a 
rozhodování, jsou vnitrostátní dozorové 
orgány rovněž nezávislé na veškerých 
poskytovatelích letových navigačních 
služeb nebo jiném subjektu spadajícím do 
oblasti působnosti jejich dozoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o jejich organizaci, rozhodnutí o 
financování, právní strukturu a 
rozhodování, jsou vnitrostátní dozorové 
orgány rovněž nezávislé na veškerých 
poskytovatelích letových navigačních 
služeb.

Pokud jde o jejich organizaci, rozpočet a 
financování, rozhodnutí o financování, 
právní strukturu a rozhodování, jsou 
vnitrostátní dozorové orgány rovněž 
nezávislé na veškerých poskytovatelích 
letových navigačních služeb.

Or. en
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Odůvodnění

Nezávislost vnitrostátních dozorových orgánů má zásadní význam.

Pozměňovací návrh 176
Josianne Cutajar

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o jejich organizaci, rozhodnutí o 
financování, právní strukturu a 
rozhodování, jsou vnitrostátní dozorové 
orgány rovněž nezávislé na veškerých 
poskytovatelích letových navigačních 
služeb.

Pokud jde o jejich organizaci, rozhodnutí o 
financování, právní strukturu a 
rozhodování, jsou vnitrostátní dozorové 
orgány nezávislé na veškerých 
poskytovatelích letových navigačních 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Robert Roos

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o jejich organizaci, rozhodnutí o 
financování, právní strukturu a 
rozhodování, jsou vnitrostátní dozorové 
orgány rovněž nezávislé na veškerých 
poskytovatelích letových navigačních 
služeb.

Pokud jde o jejich organizaci, rozhodnutí o 
financování, právní strukturu a 
rozhodování, jsou vnitrostátní dozorové 
orgány nezávislé na veškerých 
poskytovatelích letových navigačních 
služeb.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní dozorové orgány by měly spadat do působnosti vlády a nemohou být právně 
odlišné a nezávislé na jakémkoli jiném veřejném subjektu.
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Pozměňovací návrh 178
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou zřídit 
vnitrostátní dozorové orgány s příslušností 
pro několik regulovaných odvětví, splňují-
li tyto integrované regulační orgány 
požadavky na nezávislost podle tohoto 
článku. Pokud jde o organizační strukturu, 
může být vnitrostátní dozorový orgán 
rovněž připojen k vnitrostátnímu orgánu 
pro hospodářskou soutěž uvedenému v 
článku 11 nařízení Rady (ES) č. 1/200338, 
pokud společný orgán splňuje požadavky 
na nezávislost podle tohoto článku.

4. Pokud jde o organizační strukturu, 
může být vnitrostátní dozorový orgán 
připojen k jinému dozorovému orgánu 
nebo k vnitrostátnímu orgánu pro 
hospodářskou soutěž uvedenému v článku 
11 nařízení Rady (ES) č. 1/2003, pokud 
společný orgán splňuje požadavky na 
nezávislost podle tohoto článku.

__________________ __________________
38 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. 
prosince 2002 o provádění pravidel 
hospodářské soutěže stanovených v 
článcích 81 a 82 (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 
1).

38 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. 
prosince 2002 o provádění pravidel 
hospodářské soutěže stanovených v 
článcích 81 a 82 (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 
1).

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou zřídit 
vnitrostátní dozorové orgány s příslušností 
pro několik regulovaných odvětví, splňují-
li tyto integrované regulační orgány 
požadavky na nezávislost podle tohoto 
článku. Pokud jde o organizační strukturu, 
může být vnitrostátní dozorový orgán 
rovněž připojen k vnitrostátnímu orgánu 

4. Členské státy mohou zřídit 
vnitrostátní dozorové orgány s příslušností 
pro několik regulovaných odvětví, splňují-
li tyto integrované regulační orgány 
požadavky na nezávislost podle tohoto 
článku. Pokud jde o organizační strukturu, 
může být vnitrostátní dozorový orgán 
rovněž připojen k příslušnému 
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pro hospodářskou soutěž uvedenému v 
článku 11 nařízení Rady (ES) č. 1/200338, 
pokud společný orgán splňuje požadavky 
na nezávislost podle tohoto článku.

vnitrostátnímu orgánu a vnitrostátnímu 
orgánu pro hospodářskou soutěž 
uvedenému v článku 11 nařízení Rady (ES) 
č. 1/200338, pokud společný orgán splňuje 
požadavky na nezávislost podle tohoto 
článku.

__________________ __________________
38 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. 
prosince 2002 o provádění pravidel 
hospodářské soutěže stanovených v 
článcích 81 a 82 (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 
1).

38 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. 
prosince 2002 o provádění pravidel 
hospodářské soutěže stanovených v 
článcích 81 a 82 (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 
1).

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Josianne Cutajar

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou zřídit 
vnitrostátní dozorové orgány s příslušností 
pro několik regulovaných odvětví, splňují-
li tyto integrované regulační orgány 
požadavky na nezávislost podle tohoto 
článku. Pokud jde o organizační strukturu, 
může být vnitrostátní dozorový orgán 
rovněž připojen k vnitrostátnímu orgánu 
pro hospodářskou soutěž uvedenému v 
článku 11 nařízení Rady (ES) č. 1/200338, 
pokud společný orgán splňuje požadavky 
na nezávislost podle tohoto článku.

4. Členské státy mohou zřídit 
vnitrostátní dozorové orgány s příslušností 
pro několik regulovaných odvětví, splňují-
li tyto integrované regulační orgány 
požadavky na nezávislost podle tohoto 
článku. Pokud jde o organizační strukturu, 
může být vnitrostátní dozorový orgán 
rovněž připojen k vnitrostátnímu orgánu 
pro hospodářskou soutěž uvedenému v 
článku 11 nařízení Rady (ES) č. 1/200338 
příslušným vnitrostátním orgánem pro 
dopravu, pokud společný orgán splňuje 
požadavky na nezávislost podle tohoto 
článku.

__________________ __________________
38 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. 
prosince 2002 o provádění pravidel 
hospodářské soutěže stanovených v 
článcích 81 a 82 (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 
1).

38 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. 
prosince 2002 o provádění pravidel 
hospodářské soutěže stanovených v 
článcích 81 a 82 (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 
1).

Or. en
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Pozměňovací návrh 181
Nicola Danti

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou zřídit 
vnitrostátní dozorové orgány s příslušností 
pro několik regulovaných odvětví, splňují-
li tyto integrované regulační orgány 
požadavky na nezávislost podle tohoto 
článku. Pokud jde o organizační strukturu, 
může být vnitrostátní dozorový orgán 
rovněž připojen k vnitrostátnímu orgánu 
pro hospodářskou soutěž uvedenému v 
článku 11 nařízení Rady (ES) č. 1/200338, 
pokud společný orgán splňuje požadavky 
na nezávislost podle tohoto článku.

4. Členské státy mohou zřídit 
vnitrostátní dozorové orgány s příslušností 
pro několik regulovaných odvětví, splňují-
li tyto integrované regulační orgány 
požadavky na nezávislost podle tohoto 
článku. Pokud jde o organizační strukturu, 
může být vnitrostátní dozorový orgán 
rovněž připojen k příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu a vnitrostátnímu 
orgánu  pro hospodářskou soutěž 
uvedenému v článku 11 nařízení Rady (ES) 
č. 1/2003, pokud společný orgán splňuje 
požadavky na nezávislost podle tohoto 
článku.

__________________ __________________
38 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. 
prosince 2002 o provádění pravidel 
hospodářské soutěže stanovených v 
článcích 81 a 82 (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 
1).

38 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. 
prosince 2002 o provádění pravidel 
hospodářské soutěže stanovených v 
článcích 81 a 82 (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 
1).

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zaměstnanci vnitrostátních 
dozorových orgánů musí splňovat tyto 
požadavky:

5. vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Ačkoli podporujeme cíl, který Komise plánuje, a nezávislost vnitrostátních dozorových 
orgánů, domníváme se, že některé části článku 3 jsou příliš normativní. 

Pozměňovací návrh 183
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou přijímáni na základě jasných 
a transparentních procesů, které zaručují 
jejich nezávislost;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli podporujeme cíl, který Komise plánuje, a nezávislost vnitrostátních dozorových 
orgánů, domníváme se, že některé části článku 3 jsou příliš normativní. 

Pozměňovací návrh 184
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jsou vybíráni na základě svých 
příslušných kvalifikací, včetně 
odpovídající odborné způsobilosti a 
relevantní praxe, nebo absolvují vhodnou 
odbornou přípravu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli podporujeme cíl, který Komise plánuje, a nezávislost vnitrostátních dozorových 
orgánů, domníváme se, že některé části článku 3 jsou příliš normativní. 
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Pozměňovací návrh 185
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nebudou vysíláni poskytovateli 
letových navigačních služeb nebo 
společnostmi, jež jsou pod kontrolou 
těchto poskytovatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zaměstnanci vnitrostátních dozorových 
orgánů jednají nezávisle, zejména 
předcházením střetu zájmů mezi 
poskytováním letových navigačních služeb 
a plněním svých úkolů.

Zaměstnanci vnitrostátních dozorových 
orgánů jednají nezávisle, zejména 
předcházením střetu zájmů mezi 
poskytováním letových navigačních služeb 
a plněním svých úkolů.

Kromě toho musí být monitorovány 
sociální normy pro pracovní místa v rámci 
vnitrostátních orgánů dohledu.
Za tímto účelem by měly být měřeny a 
řízeny dva ukazatele:
a) Index spokojenosti práce
Srovnání mezi průměrnou mzdou 
technických pracovníků provozovatelů, 
nad nimiž je vykonáván dohled, a 
průměrnou mzdou technických 
pracovníků vnitrostátních dozorových 
orgánů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 187
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zaměstnanci vnitrostátních dozorových 
orgánů jednají nezávisle, zejména 
předcházením střetu zájmů mezi 
poskytováním letových navigačních služeb 
a plněním svých úkolů.

Zaměstnanci vnitrostátních dozorových 
orgánů jednají nezávisle a při výkonu 
funkcí vnitrostátního leteckého úřadu 
nevyhledávají ani nepřijímají pokyny 
od žádné vlády ani jiných veřejných či 
soukromých subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho musí být monitorovány 
sociální normy pro pracovní místa v rámci 
vnitrostátních orgánů dohledu. Za tímto 
účelem by měly být měřeny a řízeny dva 
ukazatele:
a) Index spokojenosti práce Srovnání 
mezi průměrnou mzdou technických 
zaměstnanců v kontrolovaných 
provozovatelích a průměrnou mzdou 
technických zaměstnanců vnitrostátních 
dozorových orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Kromě požadavků stanovených v 
odstavci 5 jsou osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí jmenovány 
subjektem dotčeného členského státu, 
který přímo neuplatňuje vlastnická práva 
vůči poskytovatelům letových navigačních 
služeb. Členské státy rozhodnou, zda jsou 
tyto osoby jmenovány na pevně stanovené 
období, které lze obnovit, nebo na dobu 
neurčitou, kdy je odvolání možné pouze z 
důvodů, které nesouvisí s jejich 
rozhodováním. Osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí při výkonu svých 
funkcí pro vnitrostátní dozorový orgán 
nevyžadují ani nepřijímají pokyny od 
žádné vlády ani jiného veřejného či 
soukromého subjektu a mají veškerou 
pravomoc v oblasti náboru a řízení 
zaměstnanců tohoto orgánu.

6. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Kromě požadavků stanovených v 
odstavci 5 jsou osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí jmenovány 
subjektem dotčeného členského státu, který 
přímo neuplatňuje vlastnická práva vůči 
poskytovatelům letových navigačních 
služeb. Členské státy rozhodnou, zda jsou 
tyto osoby jmenovány na pevně stanovené 
období, které lze obnovit, nebo na dobu 
neurčitou, kdy je odvolání možné pouze z 
důvodů, které nesouvisí s jejich 
rozhodováním. Osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí při výkonu svých 
funkcí pro vnitrostátní dozorový orgán 

6. Kromě požadavků stanovených v 
odstavci 5 jsou osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí jmenovány 
subjektem dotčeného členského státu. 
Členské státy rozhodnou, zda jsou tyto 
osoby jmenovány na pevně stanovené 
období, které lze obnovit, nebo na dobu 
neurčitou, kdy je odvolání možné pouze z 
důvodů, které nesouvisí s jejich 
rozhodováním.
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nevyžadují ani nepřijímají pokyny od 
žádné vlády ani jiného veřejného či 
soukromého subjektu a mají veškerou 
pravomoc v oblasti náboru a řízení 
zaměstnanců tohoto orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Vstup ustanovení navržených Evropskou komisí v platnost může vést ke změnám v postupech 
jmenování vedoucích pracovníků v rámci vnitrostátních dozorových orgánů. Ustanovení 
odstavce 6 zakazuje jmenování těchto osob subjektem, který vykonává vlastnická práva k 
poskytovatelům letových navigačních služeb. Řešení navržená Komisí by znamenala širší 
změny vnitrostátních mechanismů, které se týkají nejen vnitrostátního odvětví letectví, ale 
také postupů veřejné správy.

Pozměňovací návrh 191
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Kromě požadavků stanovených v 
odstavci 5 jsou osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí jmenovány 
subjektem dotčeného členského státu, 
který přímo neuplatňuje vlastnická práva 
vůči poskytovatelům letových navigačních 
služeb. Členské státy rozhodnou, zda jsou 
tyto osoby jmenovány na pevně stanovené 
období, které lze obnovit, nebo na dobu 
neurčitou, kdy je odvolání možné pouze z 
důvodů, které nesouvisí s jejich 
rozhodováním. Osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí při výkonu svých 
funkcí pro vnitrostátní dozorový orgán 
nevyžadují ani nepřijímají pokyny od 
žádné vlády ani jiného veřejného či 
soukromého subjektu a mají veškerou 
pravomoc v oblasti náboru a řízení 
zaměstnanců tohoto orgánu.

6. Kromě požadavků stanovených v 
odstavci 5 se osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí zdrží veškerých 
přímých či nepřímých zájmů, které by 
mohly být považovány za zájmy ohrožující 
jejich nezávislost a které by mohly 
ovlivňovat výkon jejich funkcí. Za tímto 
účelem učiní každoročně prohlášení 
o závazku a prohlášení o zájmech s 
uvedením veškerých přímých a nepřímých 
zájmů.

Or. en
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Odůvodnění

Ačkoli podporujeme cíl, který Komise plánuje, a nezávislost vnitrostátních dozorových 
orgánů, domníváme se, že některé části článku 3 jsou příliš normativní.

Pozměňovací návrh 192
Brice Hortefeux

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Kromě požadavků stanovených v 
odstavci 5 jsou osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí jmenovány 
subjektem dotčeného členského státu, 
který přímo neuplatňuje vlastnická práva 
vůči poskytovatelům letových navigačních 
služeb. Členské státy rozhodnou, zda jsou 
tyto osoby jmenovány na pevně stanovené 
období, které lze obnovit, nebo na dobu 
neurčitou, kdy je odvolání možné pouze z 
důvodů, které nesouvisí s jejich 
rozhodováním. Osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí při výkonu svých 
funkcí pro vnitrostátní dozorový orgán 
nevyžadují ani nepřijímají pokyny od 
žádné vlády ani jiného veřejného či 
soukromého subjektu a mají veškerou 
pravomoc v oblasti náboru a řízení 
zaměstnanců tohoto orgánu.

6. Členské státy rozhodnou, zda jsou 
tyto osoby odpovědné za strategická 
rozhodnutí jmenovány na pevně stanovené 
období, které lze obnovit, nebo na dobu 
neurčitou, kdy je odvolání možné pouze z 
důvodů, které nesouvisí s jejich 
rozhodováním. Osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí při výkonu svých 
funkcí pro vnitrostátní dozorový orgán 
nevyžadují ani nepřijímají pokyny od 
žádné vlády ani jiného veřejného či 
soukromého subjektu a mají veškerou 
pravomoc v oblasti náboru a řízení 
zaměstnanců tohoto orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Většina traťových poskytovatelů navigačních služeb v Evropě je ve vlastnictví států a 
„vlastnická práva“ vykonávají ministři odpovědní za finance a dopravu. Tímto návrhem by 
nebylo možné, aby členské státy zasáhly do procesu jmenování.

Pozměňovací návrh 193
Isabel García Muñoz
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Kromě požadavků stanovených v 
odstavci 5 jsou osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí jmenovány 
subjektem dotčeného členského státu, který 
přímo neuplatňuje vlastnická práva vůči 
poskytovatelům letových navigačních 
služeb. Členské státy rozhodnou, zda jsou 
tyto osoby jmenovány na pevně stanovené 
období, které lze obnovit, nebo na dobu 
neurčitou, kdy je odvolání možné pouze z 
důvodů, které nesouvisí s jejich 
rozhodováním. Osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí při výkonu svých 
funkcí pro vnitrostátní dozorový orgán 
nevyžadují ani nepřijímají pokyny od 
žádné vlády ani jiného veřejného či 
soukromého subjektu a mají veškerou 
pravomoc v oblasti náboru a řízení 
zaměstnanců tohoto orgánu.

6. Kromě požadavků stanovených v 
odstavci 5 jsou osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí jmenovány 
subjektem dotčeného členského státu, který 
přímo neuplatňuje vlastnická práva vůči 
poskytovatelům letových navigačních 
služeb. Členské státy rozhodnou, zda jsou 
tyto osoby jmenovány na pevně stanovené 
období, které lze obnovit, nebo na dobu 
neurčitou, kdy je odvolání možné pouze z 
důvodů, které nesouvisí s jejich 
rozhodováním. Osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí při výkonu svých 
funkcí pro vnitrostátní dozorový orgán 
nevyžadují ani nepřijímají pokyny od 
žádného veřejného či soukromého 
poskytovatelé letových navigačních 
služeb.

Or. en

Odůvodnění

Osoby odpovědné za strategická rozhodnutí v rámci vnitrostátních dozorových orgánů by 
měly být nezávislé na zájmech poskytovatelů letových navigačních služeb, kteří podléhají 
dohledu. 

Pozměňovací návrh 194
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Kromě požadavků stanovených v 
odstavci 5 jsou osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí jmenovány 
subjektem dotčeného členského státu, který 
přímo neuplatňuje vlastnická práva vůči 

6. Kromě požadavků stanovených v 
odstavci 5 jsou osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí jmenovány 
subjektem dotčeného členského státu 
prostřednictvím jasného a 
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poskytovatelům letových navigačních 
služeb. Členské státy rozhodnou, zda jsou 
tyto osoby jmenovány na pevně stanovené 
období, které lze obnovit, nebo na dobu 
neurčitou, kdy je odvolání možné pouze z 
důvodů, které nesouvisí s jejich 
rozhodováním. Osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí při výkonu svých 
funkcí pro vnitrostátní dozorový orgán 
nevyžadují ani nepřijímají pokyny od 
žádné vlády ani jiného veřejného či 
soukromého subjektu a mají veškerou 
pravomoc v oblasti náboru a řízení 
zaměstnanců tohoto orgánu.

transparentního postupu. Členské státy 
rozhodnou, zda jsou tyto osoby jmenovány 
na pevně stanovené období, které lze 
obnovit, nebo na dobu neurčitou, kdy je 
odvolání možné pouze z důvodů, které 
nesouvisí s jejich rozhodováním. Osoby 
odpovědné za strategická rozhodnutí při 
výkonu svých funkcí pro vnitrostátní 
dozorový orgán nevyžadují ani nepřijímají 
pokyny od žádné vlády ani jiného 
veřejného či soukromého subjektu a mají 
veškerou pravomoc v oblasti náboru a 
řízení zaměstnanců tohoto orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Kromě požadavků stanovených v 
odstavci 5 jsou osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí jmenovány 
subjektem dotčeného členského státu, který 
přímo neuplatňuje vlastnická práva vůči 
poskytovatelům letových navigačních 
služeb. Členské státy rozhodnou, zda jsou 
tyto osoby jmenovány na pevně stanovené 
období, které lze obnovit, nebo na dobu 
neurčitou, kdy je odvolání možné pouze z 
důvodů, které nesouvisí s jejich 
rozhodováním. Osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí při výkonu svých 
funkcí pro vnitrostátní dozorový orgán 
nevyžadují ani nepřijímají pokyny od 
žádné vlády ani jiného veřejného či 
soukromého subjektu a mají veškerou 
pravomoc v oblasti náboru a řízení 
zaměstnanců tohoto orgánu.

6. Kromě požadavků stanovených v 
odstavci 5 jsou osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí jmenovány 
subjektem dotčeného členského státu na 
základě jasného a transparentního 
postupu. Členské státy rozhodnou, zda jsou 
tyto osoby jmenovány na pevně stanovené 
období, které lze obnovit, nebo na dobu 
neurčitou, kdy je odvolání možné pouze z 
důvodů, které nesouvisí s jejich 
rozhodováním. Osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí při výkonu svých 
funkcí pro vnitrostátní dozorový orgán 
nevyžadují ani nepřijímají pokyny od 
žádné vlády ani jiného veřejného či 
soukromého subjektu a mají veškerou 
pravomoc v oblasti náboru a řízení 
zaměstnanců tohoto orgánu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 196
Josianne Cutajar

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Kromě požadavků stanovených v 
odstavci 5 jsou osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí jmenovány 
subjektem dotčeného členského státu, který 
přímo neuplatňuje vlastnická práva vůči 
poskytovatelům letových navigačních 
služeb. Členské státy rozhodnou, zda jsou 
tyto osoby jmenovány na pevně stanovené 
období, které lze obnovit, nebo na dobu 
neurčitou, kdy je odvolání možné pouze z 
důvodů, které nesouvisí s jejich 
rozhodováním. Osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí při výkonu svých 
funkcí pro vnitrostátní dozorový orgán 
nevyžadují ani nepřijímají pokyny od 
žádné vlády ani jiného veřejného či 
soukromého subjektu a mají veškerou 
pravomoc v oblasti náboru a řízení 
zaměstnanců tohoto orgánu.

6. Kromě požadavků stanovených v 
odstavci 5 jsou osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí jmenovány 
subjektem dotčeného členského státu na 
základě jasného a transparentního 
postupu. Členské státy rozhodnou, zda jsou 
tyto osoby jmenovány na pevně stanovené 
období, které lze obnovit, nebo na dobu 
neurčitou, kdy je odvolání možné pouze z 
důvodů, které nesouvisí s jejich 
rozhodováním. Osoby odpovědné za 
strategická rozhodnutí při výkonu svých 
funkcí pro vnitrostátní dozorový orgán 
nevyžadují ani nepřijímají pokyny od 
žádné vlády ani jiného veřejného či 
soukromého subjektu a mají veškerou 
pravomoc v oblasti náboru a řízení 
zaměstnanců tohoto orgánu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdrží se veškerých přímých či nepřímých 
zájmů, které by mohly být považovány za 
zájmy ohrožující jejich nezávislost a které 
by mohly ovlivňovat výkon jejich funkcí. 
Za tímto účelem učiní každoročně 
prohlášení o závazku a prohlášení o 
zájmech s uvedením veškerých přímých a 

vypouští se
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nepřímých zájmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdrží se veškerých přímých či nepřímých 
zájmů, které by mohly být považovány za 
zájmy ohrožující jejich nezávislost a které 
by mohly ovlivňovat výkon jejich funkcí. 
Za tímto účelem učiní každoročně 
prohlášení o závazku a prohlášení o 
zájmech s uvedením veškerých přímých a 
nepřímých zájmů.

Zdrží se veškerých přímých či nepřímých 
zájmů, které by mohly být považovány za 
zájmy ohrožující jejich nezávislost a které 
by mohly ovlivňovat výkon jejich funkcí. 
Za tímto účelem učiní prohlášení 
o závazku a prohlášení o zájmech s 
uvedením veškerých přímých a nepřímých 
zájmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osoby na jiných než manažerských 
pozicích nesmějí po skončení pracovního 
úvazku ve vnitrostátním dozorovém 
orgánu zastávat nejméně po dobu jednoho 
roku žádnou odbornou ani odpovědnou 
funkci u žádného poskytovatele letových 
navigačních služeb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 200
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osoby odpovědné za strategická 
rozhodnutí, audity nebo jiné funkce, které 
přímo souvisejí s výkonnostními cíli nebo 
dohledem nad poskytovateli letových 
navigačních služeb, nesmějí po skončení 
pracovního úvazku ve vnitrostátním 
dozorovém orgánu zastávat nejméně po 
dobu dvou let žádnou odbornou ani 
odpovědnou funkci u žádného 
poskytovatele letových navigačních 
služeb.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Henna Virkkunen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osoby odpovědné za strategická 
rozhodnutí, audity nebo jiné funkce, které 
přímo souvisejí s výkonnostními cíli nebo 
dohledem nad poskytovateli letových 
navigačních služeb, nesmějí po skončení 
pracovního úvazku ve vnitrostátním 
dozorovém orgánu zastávat nejméně po 
dobu dvou let žádnou odbornou ani 
odpovědnou funkci u žádného 
poskytovatele letových navigačních služeb.

Osoby odpovědné za strategická 
rozhodnutí, audity nebo jiné funkce, které 
přímo souvisejí s výkonnostními cíli nebo 
dohledem nad poskytovateli letových 
navigačních služeb, nesmějí po skončení 
pracovního úvazku ve vnitrostátním 
dozorovém orgánu zastávat nejméně po 
dobu dvou let žádnou odbornou ani 
odpovědnou funkci u žádného 
poskytovatele letových navigačních služeb, 
pokud jejich funkční období ve 
vnitrostátním dozorovém orgánu trvalo 
déle než šest měsíců a pokud pozice 
držená v oněch dvou letech může ovlivnit 
výkon funkcí vnitrostátního dozorového 
orgánu nebo se má za to, že by mohla 
nezávislost vnitrostátního dozorového 
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orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osoby odpovědné za strategická 
rozhodnutí, audity nebo jiné funkce, které 
přímo souvisejí s výkonnostními cíli nebo 
dohledem nad poskytovateli letových 
navigačních služeb, nesmějí po skončení 
pracovního úvazku ve vnitrostátním 
dozorovém orgánu zastávat nejméně po 
dobu dvou let žádnou odbornou ani 
odpovědnou funkci u žádného 
poskytovatele letových navigačních služeb.

Osoby odpovědné za strategická 
rozhodnutí, audity nebo jiné funkce, které 
přímo souvisejí s výkonnostními cíli nebo 
dohledem nad poskytovateli letových 
navigačních služeb, nesmějí po skončení 
pracovního úvazku ve vnitrostátním 
dozorovém orgánu trvajícím více než šest 
měsíců zastávat žádnou odbornou ani 
odpovědnou funkci u žádného 
poskytovatele letových navigačních služeb 
po dobu:
i) nejméně dvanácti měsíců v případě 
zaměstnanců na vedoucích pozicích;
ii) nejméně šesti měsíců v případě 
zaměstnanců na jiných než vedoucích 
pozicích.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Josianne Cutajar

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osoby odpovědné za strategická 
rozhodnutí, audity nebo jiné funkce, které 
přímo souvisejí s výkonnostními cíli nebo 
dohledem nad poskytovateli letových 

Vnitrostátní právní předpisy se budou 
zabývat přechodným obdobím pro osoby 
odpovědné za strategická rozhodnutí, 
audity nebo jiné funkce, které přímo 



PE680.868v01-00 114/195 AM\1223793CS.docx

CS

navigačních služeb, nesmějí po skončení 
pracovního úvazku ve vnitrostátním 
dozorovém orgánu zastávat nejméně po 
dobu dvou let žádnou odbornou ani 
odpovědnou funkci u žádného 
poskytovatele letových navigačních 
služeb.

souvisejí s výkonnostními cíli nebo 
dohledem nad poskytovateli letových 
navigačních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osoby odpovědné za strategická 
rozhodnutí, audity nebo jiné funkce, které 
přímo souvisejí s výkonnostními cíli nebo 
dohledem nad poskytovateli letových 
navigačních služeb, nesmějí po skončení 
pracovního úvazku ve vnitrostátním 
dozorovém orgánu zastávat nejméně po 
dobu dvou let žádnou odbornou ani 
odpovědnou funkci u žádného 
poskytovatele letových navigačních 
služeb.

Vnitrostátní právní předpisy se budou 
zabývat přechodným obdobím pro osoby 
odpovědné za strategická rozhodnutí, 
audity nebo jiné funkce, které přímo 
souvisejí s výkonnostními cíli nebo 
dohledem nad poskytovateli letových 
navigačních služeb1a.

__________________
1a Tyto otázky by měly být řešeny 
vnitrostátními předpisy, navíc v některých 
menších zemích může existovat 
nedostatek osob s odbornými znalostmi v 
této oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osoby odpovědné za strategická 
rozhodnutí, audity nebo jiné funkce, které 
přímo souvisejí s výkonnostními cíli nebo 
dohledem nad poskytovateli letových 
navigačních služeb, nesmějí po skončení 
pracovního úvazku ve vnitrostátním 
dozorovém orgánu zastávat nejméně po 
dobu dvou let žádnou odbornou ani 
odpovědnou funkci u žádného 
poskytovatele letových navigačních služeb.

Osoby odpovědné za strategická 
rozhodnutí, audity nebo jiné funkce, které 
přímo souvisejí s výkonnostními cíli nebo 
dohledem nad poskytovateli letových 
navigačních služeb, nesmějí po skončení 
pracovního úvazku ve vnitrostátním 
dozorovém orgánu zastávat nejméně po 
dobu dvou let žádnou odbornou ani 
odpovědnou funkci u žádného 
poskytovatele letových navigačních služeb, 
a nesmějí takovou funkci zastávat ani v 
předchozím roce.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osoby odpovědné za strategická 
rozhodnutí, audity nebo jiné funkce, které 
přímo souvisejí s výkonnostními cíli nebo 
dohledem nad poskytovateli letových 
navigačních služeb, nesmějí po skončení 
pracovního úvazku ve vnitrostátním 
dozorovém orgánu zastávat nejméně po 
dobu dvou let žádnou odbornou ani 
odpovědnou funkci u žádného 
poskytovatele letových navigačních služeb.

Osoby odpovědné za strategická 
rozhodnutí, audity nebo jiné funkce, které 
přímo souvisejí s výkonnostními cíli nebo 
dohledem nad poskytovateli letových 
navigačních služeb, nesmějí po skončení 
pracovního úvazku ve vnitrostátním 
dozorovém orgánu zastávat po dobu 
stanovenou členským státem, ale nejméně 
jeden rok, žádnou odbornou ani 
odpovědnou funkci u žádného 
poskytovatele letových navigačních 
služeb.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Henna Virkkunen
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnost zdržet se výkonu odborných 
nebo odpovědných funkcí u poskytovatelů 
letových navigačních služeb po skončení 
funkčního období u vnitrostátního 
dozorového orgánu se uplatní pouze 
tehdy, trvá-li délka funkčního období u 
vnitrostátního dozorového orgánu déle 
než šest měsíců, a:
a) funkce nebo odpovědnost může ovlivnit 
výkon funkcí vnitrostátního dozorového 
orgánu;
b) funkce nebo odpovědnost se považuje 
za poškozující nezávislost vnitrostátního 
dozorového orgánu; nebo
c) funkce nebo odpovědnost je 
považována za jinak poškozující pro 
vnitrostátní dozorový orgán.
Hodnocení těchto kritérií provádí a 
schválení přijetí funkce nebo 
odpovědnosti uděluje příslušný 
vnitrostátní dozorový orgán. Jakékoli 
plnění povinností poskytovatele letových 
navigačních služeb do dvou let po 
skončení funkčního období u 
vnitrostátního dozorového orgánu a před 
obdržením souhlasu vnitrostátního 
dozorového orgánu se považuje za 
porušení příslušných článků tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Isabel García Muñoz

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby 
vnitrostátní dozorové orgány měly k 
účinnému a včasnému plnění úkolů, které 
jim toto nařízení přiděluje, 
potřebné finanční zdroje a kapacity. 
Vnitrostátní dozorové orgány řídí své 
zaměstnance s využitím vlastních 
prostředků, které se stanoví v přiměřeném 
poměru k úkolům, jež mají tyto orgány 
plnit v souladu s článkem 4.

7. Členské státy zajistí, aby 
vnitrostátní dozorové orgány měly k 
účinnému a včasnému plnění úkolů, které 
jim toto nařízení přiděluje, 
potřebné finanční zdroje a kapacity. 
Vnitrostátní dozorové orgány řídí své 
zaměstnance podle příslušných 
vnitrostátních právních předpisů a 
postupů, které se stanoví v přiměřeném 
poměru k úkolům, jež mají tyto orgány 
plnit v souladu s článkem 4.

Or. en

Odůvodnění

Požadovaná úroveň harmonizace by měla být vždy slučitelná s vnitrostátními právními 
předpisy týkajícími se správních, řídících a náborových postupů pro zaměstnance veřejných 
subjektů, aby se nevytvářela žádná další administrativní zátěž nebo neodůvodněná složitost. 

Pozměňovací návrh 209
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby 
vnitrostátní dozorové orgány měly k 
účinnému a včasnému plnění úkolů, které 
jim toto nařízení přiděluje, 
potřebné finanční zdroje a kapacity. 
Vnitrostátní dozorové orgány řídí své 
zaměstnance s využitím vlastních 
prostředků, které se stanoví v přiměřeném 
poměru k úkolům, jež mají tyto orgány 
plnit v souladu s článkem 4.

7. Členské státy zajistí, aby 
vnitrostátní dozorové orgány měly k 
účinnému a včasnému plnění úkolů, které 
jim toto nařízení přiděluje, 
potřebné veřejné finanční zdroje a 
kapacity. Vnitrostátní dozorové orgány řídí 
své zaměstnance s využitím vlastních 
prostředků, které se stanoví v přiměřeném 
poměru k úkolům, jež mají tyto orgány 
plnit v souladu s článkem 4.

Or. en
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Pozměňovací návrh 210
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby 
vnitrostátní dozorové orgány měly k 
účinnému a včasnému plnění úkolů, které 
jim toto nařízení přiděluje, 
potřebné finanční zdroje a kapacity. 
Vnitrostátní dozorové orgány řídí své 
zaměstnance s využitím vlastních 
prostředků, které se stanoví v přiměřeném 
poměru k úkolům, jež mají tyto orgány 
plnit v souladu s článkem 4.

7. Členské státy zajistí, aby 
vnitrostátní dozorové orgány měly k 
účinnému a včasnému plnění úkolů, které 
jim toto nařízení přiděluje, 
potřebné finanční zdroje a kapacity. 
Vnitrostátní dozorové orgány řídí své 
zaměstnance s využitím vlastních 
prostředků, které se stanoví v souladu s 
úkoly, jež mají tyto orgány plnit v souladu 
s článkem 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členský stát může agenturu 
působící jako orgán pro kontrolu 
výkonnosti (PRB) požádat, aby plnila 
úkoly související s prováděním systému 
sledování výkonnosti a systému poplatků 
stanovené v článcích 14, 17, 19, 20, 21, 22 
a 25 a v prováděcích aktech uvedených v 
článcích 18 a 23, za něž je podle tohoto 
nařízení a aktů v přenesené pravomoci a 
prováděcích aktů přijatých na jeho základě 
odpovědný vnitrostátní dozorový orgán 
daného členského státu.

8. Členský stát může orgán pro 
kontrolu výkonnosti (PRB) požádat, aby 
plnila úkoly související s prováděním 
systému sledování výkonnosti a systému 
poplatků stanovené v článcích 14, 17, 19, 
20, 21, 22 a 25 a v prováděcích aktech 
uvedených v článcích 18 a 23, za něž je 
podle tohoto nařízení a aktů v přenesené 
pravomoci a prováděcích aktů přijatých na 
jeho základě odpovědný vnitrostátní 
dozorový orgán daného členského státu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 212
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakmile agentura působící jako PRB 
takovou žádost přijme, stane se dozorovým 
orgánem odpovídajícím za úkoly, které tato 
žádost zahrnuje, a vnitrostátní dozorový 
orgán žádajícího členského státu za ně již 
neodpovídá. Na plnění těchto úkolů, včetně 
výběru poplatků a plateb, se vztahují 
pravidla nařízení (EU) 2018/1139, která se 
týkají agraentury působící jako PRB.

Jakmile PRB takovou žádost přijme, stane 
se dozorovým orgánem odpovídajícím za 
úkoly, které tato žádost zahrnuje, 
a vnitrostátní dozorový orgán žádajícího 
členského státu za ně již neodpovídá. Na 
plnění těchto úkolů, včetně výběru 
poplatků a plateb, se vztahují pravidla 
nařízení (EU) 2018/1139, která se týkají 
PRB.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 8 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát může převzít odpovědnost za 
úkoly vnitrostátního dozorového orgánu, 
o jejichž provádění byla požádána 
agentura působící jako orgán pro 
kontrolu výkonnosti (PRB) s výhradou:
i) předložení důkazu, že vnitrostátní 
dozorový orgán je schopen plnit znovu 
nabyté úkoly;
ii) přerozdělení úkolů počínaje začátkem 
daného referenčního období.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Johan Van Overtveldt
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise vytvoří podrobná pravidla, 
kterými stanoví postupy pro výběr a nábor 
zaměstnanců podle odst. 5 písm. a) a b). 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 37 
odst. 3.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli podporujeme cíl, který Komise plánuje, pokud jde o nezávislost NSA, domníváme se, že 
některé části článku 3 jsou příliš normativní. 

Pozměňovací návrh 215
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise vytvoří podrobná pravidla, 
kterými stanoví postupy pro výběr a nábor 
zaměstnanců podle odst. 5 písm. a) a b). 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 37 
odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise vytvoří podrobná pravidla, 
kterými stanoví postupy pro výběr a nábor 
zaměstnanců podle odst. 5 písm. a) a b). 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 37 
odst. 3.

10. Komise vytvoří pokyny, kterými 
stanoví postupy pro výběr a nábor 
zaměstnanců podle odst. 5 písm. a) a b).

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní dozorový orgán je součástí státní správy - v některých členských státech 
vnitrostátní právní předpisy vymezují ustanovení pro postup výběru zaměstnanců ve veřejné 
správě, která se vztahují i na vnitrostátní dozorové orgány. Pravidla pro proces náboru a 
výběru zaměstnanců by měla zůstat v pravomoci členských států. Navíc praxe ukázala praxe, 
že proces odborné přípravy kvalifikovaného inspektora je dlouhý a téměř nikdy nejde přilákat 
z trhu plně vyškolenou osobu.

Pozměňovací návrh 217
Isabel García Muñoz

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise vytvoří podrobná pravidla, 
kterými stanoví postupy pro výběr a nábor 
zaměstnanců podle odst. 5 písm. a) a b). 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 37 
odst. 3.

10. Komise vytvoří podrobné pokyny 
pro zajištění dostatečné standardizace 
postupů pro výběr a nábor zaměstnanců 
podle odst. 5 písm. a) a b).

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na nábor, výběr a řízení zaměstnanců v čl. 3 odst. 5 až 7 zvýší zbytečnou složitost 
výběrových řízení, která musí být v souladu s vnitrostátními právními předpisy pro nábor 
veřejných funkcí a úředníků. V této souvislosti může Komise namísto prováděcích opatření 
vytvořit pokyny, je-li nutná určitá úroveň harmonizace podle čl. 3 odst. 10, který bude 
podpořen normalizačními inspekcemi agentury EASA, jako je tomu v současné době.
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Pozměňovací návrh 218
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise vytvoří podrobná pravidla, 
kterými stanoví postupy pro výběr a nábor 
zaměstnanců podle odst. 5 písm. a) a b). 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 37 
odst. 3.

10. Komise vytvoří podrobná pravidla, 
kterými stanoví postupy pro kritéria 
výběru a nábor zaměstnanců podle odst. 5 
písm. a) a b). Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 37 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní dozorové orgány 
uvedené v článku 3:

1. Vnitrostátní dozorové orgány 
uvedené v článku 3 uplatňují systém 
sledování výkonnosti a systém poplatků 
stanovené v článcích 10 až 17 a 19 až 22 a 
v prováděcích aktech uvedených v 
článcích 18 a 23 v mezích svých úkolů 
stanovených v těchto článcích a aktech a 
dohlížejí na uplatňování nařízení, pokud 
jde o transparentnost účetnictví určených 
poskytovatelů letových provozních služeb 
v souladu s článkem 25.

Or. en

Odůvodnění

Na finanční záležitosti, odpovědnost, pojištění se vztahuje jednotné osvědčení, které splňuje 
požadavky prováděcího nařízení 2017/373 o společných požadavcích. Skutečnost, že 
vnitrostátní dozorový orgán má mít pravomoc zasahovat do procesu zadávání veřejných 
zakázek subjekty poskytujícími letové provozní služby a řízením letišť, je v rozporu s 
odpovědností vedoucích pracovníků poskytovatelů letových navigačních služeb, kteří jsou 



AM\1223793CS.docx 123/195 PE680.868v01-00

CS

odpovědní za účinné a účelné řízení finančních prostředků.

Pozměňovací návrh 220
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vykonávají činnosti nezbytné k 
vydávání osvědčení ekonomické 
způsobilosti uvedených v článku 6, včetně 
dohledu nad držiteli těchto osvědčení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Josianne Cutajar

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dohlížejí na správné uplatňování 
požadavků na zadávání veřejných zakázek 
v souladu s čl. 8 odst. 6;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dohlížejí na správné uplatňování 
požadavků na zadávání veřejných zakázek 
v souladu s čl. 8 odst. 6;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 223
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dohlížejí na správné uplatňování 
požadavků na zadávání veřejných zakázek 
v souladu s čl. 8 odst. 6;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) uplatňují systém sledování 
výkonnosti a systém poplatků stanovené v 
článcích 10 až 17 a 19 až 22 a v 
prováděcích aktech uvedených v článcích 
18 a 23 v mezích svých úkolů stanovených 
v těchto článcích a aktech a dohlížejí na 
uplatňování nařízení, pokud jde o 
transparentnost účetnictví určených 
poskytovatelů letových provozních služeb 
v souladu s článkem 25.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) uplatňují systém sledování 
výkonnosti a systém poplatků stanovené v 
článcích 10 až 17 a 19 až 22 a v 
prováděcích aktech uvedených v článcích 
18 a 23 v mezích svých úkolů stanovených 
v těchto článcích a aktech a dohlížejí na 
uplatňování nařízení, pokud jde o 
transparentnost účetnictví určených 
poskytovatelů letových provozních služeb 
v souladu s článkem 25.

c) provádějí systém sledování 
výkonnosti a systém poplatků stanovené v 
článcích 10 až 17 a 19 až 22 a v 
prováděcích aktech uvedených v článcích 
18 a 23 v mezích svých úkolů stanovených 
v těchto článcích a aktech a dohlížejí na 
uplatňování nařízení, pokud jde o 
transparentnost účetnictví určených 
poskytovatelů letových provozních služeb 
v souladu s článkem 25.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) uplatňují systém sledování 
výkonnosti a systém poplatků stanovené v 
článcích 10 až 17 a 19 až 22 a v 
prováděcích aktech uvedených v článcích 
18 a 23 v mezích svých úkolů stanovených 
v těchto článcích a aktech a dohlížejí na 
uplatňování nařízení, pokud jde o 
transparentnost účetnictví určených 
poskytovatelů letových provozních služeb 
v souladu s článkem 25.

c) uplatňují systém sledování 
výkonnosti a systém poplatků stanovené v 
článcích 10 až 17 a 19 až 22 a v 
prováděcích aktech uvedených v článcích 
18 a 23 v mezích svých úkolů stanovených 
v těchto článcích a aktech a dohlížejí na 
uplatňování nařízení, pokud jde o 
transparentnost účetnictví poskytovatelů 
letových provozních služeb v souladu s 
článkem 25.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V souladu s článkem 9 jsou 
vnitrostátní dozorové orgány odpovědné za 
posuzování a schvalování cen stanovených 
za poskytování společných informačních 
služeb.

2. V souladu s článkem 9 jsou 
vnitrostátní dozorové orgány odpovědné za 
posuzování a schvalování cen stanovených 
za poskytování informačních služeb pro 
bezpilotní vzdušné prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přijme veškerá nezbytná donucovací 
opatření, která mohou případně zahrnovat 
změnu, omezení, pozastavení nebo 
odebrání osvědčení ekonomické 
způsobilosti, jež jim tento orgán vydal v 
souladu s článkem 6.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přijme veškerá nezbytná donucovací 
opatření, která mohou případně zahrnovat 
změnu, omezení, pozastavení nebo 
odebrání osvědčení ekonomické 
způsobilosti, jež jim tento orgán vydal v 
souladu s článkem 6.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 230
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přijme veškerá nezbytná donucovací 
opatření, která mohou případně zahrnovat 
změnu, omezení, pozastavení nebo 
odebrání osvědčení ekonomické 
způsobilosti, jež jim tento orgán vydal v 
souladu s článkem 6.

Přijme veškerá nezbytná donucovací 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Změna, omezení, pozastavení nebo zrušení osvědčení by mělo proběhnout v případě, že nejsou 
splněny požadavky na získání tohoto osvědčení, nikoli v případě, že nejsou splněna jiná 
právní ustanovení nesouvisející s podmínkami osvědčení. 

Pozměňovací návrh 231
Josianne Cutajar

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přijme veškerá nezbytná donucovací 
opatření, která mohou případně zahrnovat 
změnu, omezení, pozastavení nebo 
odebrání osvědčení ekonomické 
způsobilosti, jež jim tento orgán vydal v 
souladu s článkem 6.

Přijme veškerá nezbytná donucovací 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přijme veškerá nezbytná donucovací 
opatření, která mohou případně zahrnovat 
změnu, omezení, pozastavení nebo 
odebrání osvědčení ekonomické 
způsobilosti, jež jim tento orgán vydal v 
souladu s článkem 6.

Přijme veškerá nezbytná donucovací 
opatření, která mohou případně zahrnovat 
pokuty nebo penále nebo změnu, omezení, 
pozastavení nebo odebrání osvědčení 
ekonomické způsobilosti, jež jim tento 
orgán vydal v souladu s článkem 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přijme veškerá nezbytná donucovací 
opatření, která mohou případně zahrnovat 
změnu, omezení, pozastavení nebo 
odebrání osvědčení ekonomické 
způsobilosti, jež jim tento orgán vydal v 
souladu s článkem 6.

Přijme veškerá nezbytná donucovací 
opatření, která mohou případně zahrnovat 
pokuty a penále pro účely jeho úkolů v 
souladu s odstavcem 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčení poskytovatelé letových 
navigačních služeb, provozovatelé letišť a 
poskytovatelé společných informačních 
služeb musí dodržovat opatření přijatá za 
tímto účelem vnitrostátními dozorovými 
orgány.

Dotčení poskytovatelé letových 
navigačních služeb, provozovatelé letišť a 
poskytovatelé informačních služeb pro 
bezpilotní vzdušné prostředky musí 
dodržovat opatření přijatá za tímto účelem 
vnitrostátními dozorovými orgány.
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Or. en

Pozměňovací návrh 235
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby 
rozhodnutí přijatá vnitrostátním 
dozorovým orgánem podle tohoto článku 
podléhala soudnímu přezkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 36, pokud jde o 
ukládání pokut a penále v souladu s tímto 
článkem a čl. 8 odst. 3a, čl. 13 odst. 11 a 
čl. 14 odst. 10. Tyto akty v přenesené 
pravomoci stanoví:
a) podrobná kritéria a podrobnou 
metodiku pro stanovení výše pokut 
a penále;
b) podrobná pravidla pro šetření, 
související opatření a podávání zpráv, 
jakož i pro rozhodování, včetně 
ustanovení o právu na obhajobu, přístupu 
ke spisu, právním zastoupení, důvěrnosti a 
dočasných ustanoveních; a
c) postupy pro výběr pokut a penále.

Or. en
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Pozměňovací návrh 237
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vnitrostátní dozorové orgány 
usnadňují přeshraniční poskytování služeb 
ze strany poskytovatelů letových 
navigačních služeb za účelem zlepšení 
výkonnosti sítě. V případě poskytování 
letových navigačních služeb ve vzdušném 
prostoru spadajícím pod pravomoc dvou 
nebo více členských států uzavřou dotčené 
členské státy dohodu o dozoru, který mají 
provádět podle tohoto nařízení nad 
dotčenými poskytovateli letových 
navigačních služeb. Aby dotčené 
vnitrostátní dozorové orgány uvedly tuto 
dohodu v platnost, mohou vytvořit plán 
upřesňující provádění své spolupráce.

3. Vnitrostátní dozorové orgány 
usnadňují přeshraniční poskytování služeb 
ze strany poskytovatelů letových 
navigačních služeb za účelem zlepšení 
výkonnosti sítě a s ohledem na dobrovolné 
pokračování funkčních bloků vzdušného 
prostoru. V případě poskytování letových 
navigačních služeb ve vzdušném prostoru 
spadajícím pod pravomoc dvou nebo více 
členských států uzavřou dotčené členské 
státy dohodu o dozoru, který mají provádět 
podle tohoto nařízení nad dotčenými 
poskytovateli letových navigačních služeb. 
Aby dotčené vnitrostátní dozorové orgány 
uvedly tuto dohodu v platnost, mohou 
vytvořit plán upřesňující provádění své 
spolupráce.

Or. en

Odůvodnění

Funkční bloky vzdušného prostoru by měly zůstat možné na dobrovolném základě.

Pozměňovací návrh 238
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vnitrostátní dozorové orgány 
usnadňují přeshraniční poskytování služeb 
ze strany poskytovatelů letových 
navigačních služeb za účelem zlepšení 
výkonnosti sítě. V případě poskytování 

3. Vnitrostátní dozorové orgány 
usnadňují přeshraniční poskytování služeb 
ze strany poskytovatelů letových 
navigačních služeb za účelem zlepšení 
výkonnosti sítě. V případě poskytování 



AM\1223793CS.docx 131/195 PE680.868v01-00

CS

letových navigačních služeb ve vzdušném 
prostoru spadajícím pod pravomoc dvou 
nebo více členských států uzavřou dotčené 
členské státy dohodu o dozoru, který mají 
provádět podle tohoto nařízení nad 
dotčenými poskytovateli letových 
navigačních služeb. Aby dotčené 
vnitrostátní dozorové orgány uvedly tuto 
dohodu v platnost, mohou vytvořit plán 
upřesňující provádění své spolupráce.

letových navigačních služeb ve vzdušném 
prostoru spadajícím pod pravomoc dvou 
nebo více členských států uzavřou dotčené 
členské státy dohodu o dozoru, který mají 
provádět podle tohoto nařízení nad 
dotčenými poskytovateli letových 
navigačních služeb. Aby dotčené 
vnitrostátní dozorové orgány uvedly tuto 
dohodu v platnost, vytvoří plán upřesňující 
provádění své spolupráce. 

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při poskytování letových 
navigačních služeb ve vzdušném prostoru 
spadajícím do pravomoci jiného 
členského státu stanoví dohody uvedené 
v odstavci 3 vzájemné uznávání úkolů v 
oblasti dozoru stanovených v tomto 
nařízení a výsledků plnění těchto úkolů 
každým z dozorových orgánů. Rovněž 
upřesní, který vnitrostátní dozorový orgán 
odpovídá za osvědčování ekonomické 
způsobilosti podle článku 6.

4. Dohody uvedené v odstavci 3 
stanoví vzájemné uznávání úkolů v oblasti 
dozoru stanovených v tomto nařízení a 
výsledků plnění těchto úkolů každým z 
dozorových orgánů. Rovněž upřesní, který 
vnitrostátní dozorový orgán odpovídá za 
osvědčování ekonomické způsobilosti 
podle článku 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud to dovolují vnitrostátní 
právní předpisy a s ohledem na regionální 

5. Pokud to dovolují vnitrostátní 
právní předpisy a s ohledem na regionální 
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spolupráci, mohou vnitrostátní dozorové 
orgány rovněž uzavřít dohody o rozdělení 
povinností týkajících se dozoru. Tyto 
dohody oznámí Komisi.

spolupráci, vnitrostátní dozorové orgány 
rovněž uzavřou dohody o rozdělení 
povinností týkajících se dozoru. Tyto 
dohody oznámí Komisi. 

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Karima Delli

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Konzultace se zúčastněnými stranami

Členské státy jednající v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy vytvoří 
konzultační mechanismy pro vhodné 
zapojení zúčastněných stran, včetně 
organizací profesního zastoupení 
zaměstnanců a vědeckých odborníků v 
oblasti klimatu a životního prostředí, do 
zavádění jednotného evropského nebe. 
Výsledky těchto konzultací se zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

Zachování bývalého článku 10, který stanoví konzultace se zúčastněnými stranami, a jeho 
aktualizace s náležitou potřebou zapojit také vědecké odborníky, aby byla zajištěna co 
nejlepší opatření s cílem účinně přispívat k cílům v oblasti snižování emisí, jakož i s 
nezbytnými ustanoveními o transparentnosti.

Pozměňovací návrh 242
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Kapitola 2 a (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA II - Orgán pro kontrolu 
výkonnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Agentura působící jako orgán pro 

kontrolu výkonnosti
1. Zřídí se orgán pro kontrolu výkonnosti, 
který bude mít pravomoc plnit různé 
úkoly, zejména pokud jde o systém 
sledování výkonnosti a systém poplatků. 
Zřídí se stálá struktura při Agentuře 
Evropské unie pro bezpečnost letectví 
(EASA) tak, aby bylo plnění úkolů 
souvisejících se systémem sledování 
výkonnosti a systémem poplatků v rámci 
jednotného evropského nebe funkčně a 
hierarchicky odděleno od činnosti 
agentury jakožto bezpečnostního orgánu. 
2. Při plnění svých úkolů má agentura 
působící jako PRB požadované odborné 
znalosti, musí být nezávislá na veřejných 
nebo soukromých zájmech a spoléhá se 
na vyhrazené zdroje. Její začlenění do 
stávající struktury agentury musí být v 
souladu s [nařízením o PRB].

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
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Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5b
Struktura agentury působící jako PRB

K plnění svých úkolů týkajících se 
kontroly výkonnosti má agentura působící 
jako PRB:
a) regulační výbor pro kontrolu 
výkonnosti;
b) ředitele pro kontrolu výkonnosti;
c) poradní výbor pro kontrolu výkonnosti;
d) odvolací senát pro kontrolu výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5c
Funkce regulačního výboru pro kontrolu 

výkonnosti
1. Regulační výbor pro kontrolu 
výkonnosti:
a) poskytuje řediteli pro kontrolu 
výkonnosti stanoviska a případně 
připomínky a navrhuje změny znění jeho 
stanovisek, doporučení a rozhodnutí 
týkajících se úkolů uvedených v [tomto 
nařízení, jakož i k návrhům uvedeným v 
článku 5aa, které se předkládají k přijetí;
b) v rámci své působnosti poskytuje 
řediteli pro kontrolu výkonnosti pokyny k 
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plnění jeho úkolů;
c) poskytuje Komisi stanovisko ke 
kandidátovi, který má být jmenován 
ředitelem pro kontrolu výkonnosti v 
souladu s čl. 5g odst. 2, a případně k jeho 
odvolání z funkce v souladu s čl. 5g odst. 
6;
d) schvaluje oddíl o činnostech v oblasti 
kontroly výkonnosti v programovém 
dokumentu, který ředitel pro kontrolu 
výkonnosti předkládá výkonnému řediteli 
v souladu s čl. 5h odst. 3 písm. g) a 
článkem 117a [nařízení o PRB]; 
e) pokud jde o příjmy a výdaje v 
souvislosti s kontrolou výkonnosti, po 
obdržení souhlasu Komise rozhoduje o 
přijetí odkázaného majetku, darů nebo 
příspěvků z jiných zdrojů Unie nebo 
jakéhokoli dobrovolného příspěvku od 
členských států nebo vnitrostátních 
dozorových orgánů uvedených v článku 3 
tohoto nařízení;
f) schvaluje samostatný oddíl o 
regulačních činnostech v oddílu o 
kontrole výkonnosti v rámci souhrnné 
výroční zprávy o činnosti, již ředitel pro 
kontrolu výkonnosti předkládá 
výkonnému řediteli agentury v souladu s 
čl. 5h odst. 3 písm. i) a článkem 118a 
[nařízení o PRB];
g) vypracovává a schvaluje postupy pro 
vydávání stanovisek, doporučení a 
rozhodnutí agentury působící jako PRB v 
souladu s čl. 5u odst. 4;
h) na základě návrhu ředitele pro 
kontrolu výkonnosti přijímá a pravidelně 
aktualizuje plány pro komunikaci a šíření 
informací o kontrole výkonnosti uvedené 
v čl. 5u odst. 5;
i) na základě návrhu ředitele pro kontrolu 
výkonnosti přijímá stanovisko ke zřízení 
nebo změně vnitřních struktur týkajících 
se kontroly výkonnosti; 
j) schvaluje uzavírání pracovních 
ujednání v souladu s čl. 5aa odst. 3;
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k) vykonává disciplinární pravomoc nad 
ředitelem pro kontrolu výkonnosti;
l) poskytuje správní radě agentury 
stanovisko při uzavírání pracovních 
ujednání v souladu s čl. 5aa odst. 3;
m) na základě návrhu ředitele pro 
kontrolu výkonnosti stanoví mechanismy 
a postupy pro konzultace se zúčastněnými 
stranami podle článků 38 a 5u tohoto 
nařízení;
n) poskytuje Komisi stanovisko k osobám, 
jež mají být jmenovány za členy 
odvolacího senátu pro kontrolu 
výkonnosti v souladu s článkem 5l. Toto 
stanovisko není závazné.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5d
Složení a nezávislost regulačního výboru 

pro kontrolu výkonnosti
1. Regulační výbor pro kontrolu 
výkonnosti se skládá z devíti členů s 
hlasovacím právem a jednoho zástupce 
Komise bez hlasovacího práva. Každý člen 
má jednoho náhradníka. Jedním z členů 
je předseda poradního výboru pro 
kontrolu výkonnosti. Člen správní rady 
agentury nesmí být členem regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti. Funkční 
období členů a jejich náhradníků je 
pětileté a lze ho prodloužit.
2. V návaznosti na veřejnou výzvu k 
projevení zájmu jsou členové regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti a jejich 
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náhradníci formálně jmenováni Komisí 
po konzultaci s Eurocontrolem. Členové 
regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti jsou jmenováni na základě 
zásluh, dovedností a zkušeností v oblasti 
uspořádání letového provozu nebo 
hospodářské regulace síťových odvětví.
3. Regulační výbor pro kontrolu 
výkonnosti postupuje při plnění úkolů, 
které mu ukládá toto nařízení, nezávisle a 
nevyžaduje pokyny od žádné vlády 
členského státu, Komise ani jiného 
veřejného nebo soukromého subjektu, ani 
se jimi neřídí.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5e
Předseda regulačního výboru pro 

kontrolu výkonnosti
1. Regulační výbor pro kontrolu 
výkonnosti volí ze svých členů 
s hlasovacím právem předsedu 
a místopředsedu, a to dvoutřetinovou 
většinou hlasů. Nemůže-li předseda 
vykonávat své povinnosti, zastoupí ho 
místopředseda.
2. Funkční období předsedy a 
místopředsedy činí dva a půl roku a 
mohou být jmenováni opakovaně. Pokud 
předseda či místopředseda přestane být 
kdykoli během svého funkčního období 
členem regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti, skončí jeho funkční období 
automaticky ke stejnému datu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 248
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5f
Zasedání regulačního výboru pro 

kontrolu výkonnosti
1. Zasedání regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti svolává předseda.
2. Řádná zasedání regulačního výboru 
pro kontrolu výkonnosti se konají alespoň 
dvakrát ročně. Kromě toho správní rada 
zasedá na žádost předsedy, Komise nebo 
alespoň jedné třetiny svých členů.
3. Ředitel pro kontrolu výkonnosti se 
jednání účastní bez hlasovacího práva.
4. Regulační výbor pro kontrolu 
výkonnosti může přizvat jakoukoli osobu, 
jejíž stanovisko může být podstatné, aby se 
zúčastnila jeho zasedání jako pozorovatel.
5. Sekretariát regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti zajišťuje agentura.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5g
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Pravidla hlasování v regulačním výboru 
pro kontrolu výkonnosti

1. Není-li v tomto nařízení stanoveno 
jinak, rozhoduje regulační výbor pro 
kontrolu výkonnosti prostou většinou 
členů s hlasovacím právem.
2. Každý člen s hlasovacím právem 
jmenovaný podle čl. 5c odst. 2 má jeden 
hlas. V nepřítomnosti člena je k výkonu 
hlasovacího práva oprávněn jeho 
náhradník. Pozorovatelé ani ředitel pro 
kontrolu výkonnosti nemají hlasovací 
právo.
3. Regulační výbor pro kontrolu 
výkonnosti přijme svůj jednací řád, který 
podrobněji stanoví pravidla hlasování.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5h
Ředitel pro kontrolu výkonnosti

1. Ředitel pro kontrolu výkonnosti je 
zaměstnán jako dočasný zaměstnanec 
agentury podle čl. 2 písm. a) pracovního 
řádu ostatních zaměstnanců.
2. Ředitele pro kontrolu výkonnosti 
jmenuje Komise na základě kladného 
stanoviska regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti na základě zásluh, 
dovedností a zkušeností týkajících se 
leteckého průmyslu nebo hospodářské 
regulace síťových odvětví a po otevřeném 
a transparentním výběrovém řízení. 
Smlouvu s ředitelem pro kontrolu 
výkonnosti uzavírá jménem agentury 
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předseda správní rady agentury.
3. Funkční období ředitele pro kontrolu 
výkonnosti je pět let. V průběhu devíti 
měsíců předcházejících konci tohoto 
období provede Komise hodnocení. Při 
něm Komise posuzuje zejména:
a) výsledky ředitele pro kontrolu 
výkonnosti;
b) povinnosti a požadavky v oblasti 
kontroly výkonnosti v následujících 
letech.
4. Komise může při náležitém zohlednění 
posouzení uvedeného v odstavci 3 a na 
základě kladného stanoviska regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti funkční 
období ředitele pro kontrolu výkonnosti 
jednou prodloužit, a to nejvýše o pět let. 
Ředitel pro kontrolu výkonnosti, jemuž 
bylo prodlouženo funkční období, se na 
konci prodlouženého funkčního období 
nesmí zúčastnit dalšího výběrového řízení 
na tutéž pozici.
5. Není-li jeho funkční období 
prodlouženo, setrvá ředitel pro kontrolu 
výkonnosti ve funkci až do jmenování 
svého nástupce.
6. Ředitel pro kontrolu výkonnosti může 
být odvolán z funkce pouze rozhodnutím 
Komise po obdržení kladného stanoviska 
regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti.
7. Po skončení svého funkčního období 
nesmí ředitel pro kontrolu výkonnosti po 
dobu nejméně dvou let zastávat odborné 
místo ani mít odpovědnost u poskytovatele 
letových navigačních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska
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Návrh nařízení
Článek 5 i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5i
Povinnosti ředitele pro kontrolu 

výkonnosti
1. Ředitel pro kontrolu výkonnosti je 
odpovědný správní radě pouze v otázkách 
správy a rozpočtu, avšak zachovává si 
naprostou nezávislost, pokud jde o úkoly 
uvedené v odstavci 3. Aniž jsou dotčeny 
úlohy správní rady a regulačního výboru 
pro kontrolu výkonnosti ve vztahu 
k úkolům ředitele pro kontrolu 
výkonnosti, nevyžaduje ředitel pro 
kontrolu výkonnosti pokyny od žádné 
vlády, orgánů Unie ani jiného veřejného 
či soukromého subjektu nebo veřejné či 
soukromé osoby, ani se jimi neřídí.
2. Ředitel pro kontrolu výkonnosti se 
může účastnit zasedání regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti jako 
pozorovatel.
3. Ředitel pro kontrolu výkonnosti 
odpovídá za plnění úkolů týkajících se 
kontroly výkonnosti prováděných v 
souladu s tímto nařízením. Ředitel pro 
kontrolu výkonnosti přihlíží k pokynům 
uvedeným v čl. 5b odst. 1 písm. b), a 
stanoví-li tak toto nařízení, stanoviskům 
regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti. Ředitel pro kontrolu 
výkonnosti odpovídá zejména za:
a) zajištění právního zastoupení agentury 
ve věcech kontroly výkonnosti;
b) každodenní řízení práce na kontrole 
výkonnosti, včetně výkonu pravomocí 
orgánu oprávněného ke jmenování, pokud 
jde o zaměstnance, jejichž pracovní místa 
jsou přidělena agentuře působící jako 
PRB;
c) u oblastí přímo či nepřímo souvisejících 
s prací na kontrole výkonnosti za přípravu 
práce správní rady, účast na práci správní 



PE680.868v01-00 142/195 AM\1223793CS.docx

CS

rady bez hlasovacího práva a provádění 
rozhodnutí přijatých správní radou v 
oblastech, které souvisejí s působením 
agentury jako PRB;
d) přípravu, konzultace, přijímání a 
zveřejňování stanovisek, doporučení a 
rozhodnutí týkajících se úkolů 
stanovených v tomto nařízení a úkolů 
uvedených v článku 5aa;
e) provádění oddílu o činnostech v oblasti 
kontroly výkonnosti v rámci 
programového dokumentu uvedeného v 
článku 117a [nařízení o PRB];
f) přijímání nezbytných opatření, zejména 
pokud jde o přijetí vnitřních správních 
pokynů a zveřejňování oznámení, aby 
zajistil fungování agentury v oblasti 
kontroly výkonnosti v souladu s tímto 
nařízením;
g) každoroční přípravu oddílu o 
činnostech v oblasti kontroly výkonnosti v 
rámci programového dokumentu 
uvedeného v článku 117a [nařízení o 
PRB], který se předkládá výkonnému 
řediteli a tvoří součást návrhu 
programového dokumentu agentury. 
Veškeré změny oddílu o kontrole 
výkonnosti se provádí pouze se souhlasem 
ředitele pro kontrolu výkonnosti;
h) oddíl ročního pracovního programu 
pojednávající o kontrole výkonnosti v 
rámci programového dokumentu 
obsahuje podrobné cíle a očekávané 
výsledky včetně ukazatelů výkonnosti. 
Obsahuje rovněž popis opatření, která 
mají být financována, a stanovení 
finančních a lidských zdrojů, které jsou 
na jednotlivá opatření přiděleny, v 
souladu se zásadami sestavování rozpočtu 
a řízení podle činností. Oddíl o kontrole 
výkonnosti v ročním pracovním programu 
musí být v souladu s oddílem o kontrole 
výkonnosti ve víceletém pracovním 
programu podle odstavce 4. Musí v něm 
být jasně uvedeno, které úkoly byly ve 
srovnání s předchozím rozpočtovým 
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rokem přidány, změněny nebo zrušeny;
i) oddíl o kontrole výkonnosti ve víceletém 
pracovním programu obsažený v 
programovém dokumentu stanoví celkové 
strategické programování včetně cílů, 
očekávaných výsledků a ukazatelů 
výkonnosti. Stanoví rovněž plánování 
zdrojů včetně víceletého rozpočtu a 
zaměstnanců. Plánování zdrojů se 
aktualizuje jednou ročně. Strategické 
plánování se aktualizuje podle potřeby, a 
zejména s cílem reagovat na výsledek 
hodnocení uvedeného v čl. 5z odst. 1;
j) vypracování předběžného návrhu 
odhadu příjmů a výdajů v souvislosti s 
kontrolou výkonnosti v souladu s čl. 120a 
odst. 7 [nařízení o PRB] a jeho předložení 
výkonnému řediteli agentury a plnění 
příjmů a výdajů, pokud jde o výkonnost. 
Veškeré změny oddílu o kontrole 
výkonnosti se provádí pouze se souhlasem 
ředitele pro kontrolu výkonnosti;
k) každoroční přípravu návrhu oddílu o 
kontrole výkonnosti v rámci souhrnné 
výroční zprávy o činnosti, včetně 
samostatného oddílu o regulačních 
činnostech v oblasti kontroly výkonnosti a 
oddílu o finančních a správních 
záležitostech, a předložení těchto 
dokumentů výkonnému řediteli agentury 
k začlenění do souhrnné výroční zprávy o 
činnosti. Veškeré změny oddílu o kontrole 
výkonnosti se provádí pouze se souhlasem 
ředitele pro kontrolu výkonnosti;
l) oddíl o kontrole výkonnosti v souhrnné 
výroční zprávě o činnosti obsahuje 
samostatnou část o regulačních 
činnostech a oddíl o finančních a 
správních záležitostech. V souladu s čl. 5b 
odst. 1 písm. e) schválí regulační výbor 
pro kontrolu výkonnosti samostatnou část 
o regulačních činnostech předtím, než je 
předložena výkonnému řediteli agentury;
j) v případě působení agentury jako PRB 
odpovídá v koordinaci s výkonným 
ředitelem agentury za přípravu akčního 
plánu na základě závěrů interních či 
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externích auditních zpráv a hodnocení a 
vyšetřování vedených úřadem OLAF a o 
pokroku zpravuje dvakrát ročně Komisi 
a pravidelně správní radu;
k) vypracování návrhu mechanismů a 
postupů pro konzultace se zúčastněnými 
stranami podle článku 38 tohoto nařízení, 
které mají být předloženy k přijetí 
regulačnímu výboru pro kontrolu 
výkonnosti;
l) návrh k přijetí výborem pro kontrolu 
výkonnosti stanoviska ke zřízení nebo 
změně vnitřních struktur týkajících se 
kontroly výkonnosti;
m) vypracování návrhů plánů pro 
komunikaci a šíření informací o kontrole 
výkonnosti podle čl. 5u odst. 5, který se 
předkládá správní radě k přijetí na 
základě kladného stanoviska regulačního 
výboru pro kontrolu výkonnosti;
n) za rozhodnutí, zda je za účelem 
účinného a účelného provádění úkolů 
agentury nutné vyslat jednoho či více 
pracovníků do jednoho či více členských 
států. Rozhodnutí uvedená v prvním 
pododstavci vyžadují předchozí souhlas 
regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti a případně členského státu, 
kde má být místní úřadovna zřízena. 
Uvedenými rozhodnutími se určí rozsah 
činností, jež mají být prováděny v dané 
místní úřadovně nebo uvedeným 
rozmístěným personálem, a to způsobem, 
který zabrání zbytečným nákladům 
a zdvojování administrativních funkcí 
agentury.
4. Pro účely odst. 3 písm. d) se stanoviska, 
doporučení a rozhodnutí agentury 
působící jako PRB uvedená v tomto 
nařízení přijímají až na základě kladného 
stanoviska regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti. Před předložením 
návrhů stanovisek, doporučení nebo 
rozhodnutí k hlasování výboru pro 
kontrolu výkonnosti předloží ředitel pro 
kontrolu výkonnosti návrhy stanovisek, 
doporučení nebo rozhodnutí 
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v dostatečném předstihu ke konzultaci 
příslušné pracovní skupině.
Ředitel pro kontrolu výkonnosti zohlední 
připomínky a pozměňovací návrhy výboru 
pro kontrolu výkonnosti a znovu tomuto 
výboru předloží přepracovaný návrh 
stanoviska, doporučení nebo rozhodnutí k 
vydání kladného stanoviska. Pokud ředitel 
pro kontrolu výkonnosti nesouhlasí s 
připomínkami a změnami, které obdržel 
od regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti, nebo je odmítne, poskytne 
rovněž řádně odůvodněné písemné 
vysvětlení. Pokud ředitel pro kontrolu 
výkonnosti nesouhlasí se změnami 
předloženými výborem pro kontrolu 
výkonnosti, může předložené návrhy 
stanovisek, doporučení nebo rozhodnutí 
stáhnout, podá-li řádně odůvodněné 
písemné vysvětlení. V případě stažení 
návrhu stanoviska, doporučení nebo 
rozhodnutí může ředitel pro kontrolu 
výkonnosti vydat nový návrh stanoviska, 
doporučení nebo rozhodnutí postupem 
stanoveným v čl. 5b odst. 1 písm. a) a ve 
druhém pododstavci tohoto odstavce.
Nevydá-li výbor pro kontrolu výkonnosti k 
opětovně předloženému znění návrhu 
stanoviska, doporučení nebo rozhodnutí 
kladné stanovisko, protože v něm jeho 
připomínky a pozměňovací návrhy nebyly 
dostatečně zohledněny, může ředitel pro 
kontrolu výkonnosti toto znění dále 
přepracovat v souladu s připomínkami a 
pozměňovacími návrhy předloženými 
výborem pro kontrolu výkonnosti, aby 
získal jeho kladné stanovisko, aniž by 
musel podávat další písemné vysvětlení.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska
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Návrh nařízení
Článek 5 j (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5j
Funkce a činnost poradního výboru pro 

kontrolu výkonnosti
1. Poradní výbor pro kontrolu výkonnosti:
a) si vyměňuje informace o činnosti 
vnitrostátních dozorových orgánů a 
zásadách rozhodování, osvědčených 
postupech a procesech, jakož i o 
uplatňování tohoto nařízení;
b) vydává stanoviska a doporučení k 
pokynům, které má vydat agentura 
působící jako PRB. Stanoviska a 
doporučení poradního výboru pro 
kontrolu výkonnosti nejsou závazná.
2. Poradní výbor pro kontrolu výkonnosti 
se schází v pravidelných intervalech, aby 
zajistil, že vnitrostátní dozorové orgány 
budou konzultovat a spolupracovat v 
rámci sítě.
3. Předseda regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti a ředitel pro kontrolu 
výkonnosti se mohou účastnit zasedání 
poradního výboru pro kontrolu 
výkonnosti a mohou případně vydávat 
doporučení vnitrostátním dozorovým 
orgánům svolaným jako poradní výbor 
pro kontrolu výkonnosti ve věcech 
souvisejících s jejich odborností, pokud 
jde o systém sledování výkonnosti a 
systému poplatků podle tohoto nařízení.
4. S výhradou pravidel pro údaje 
stanovených v článku 31 [pozměněného 
nařízení SES2+] a v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 
poskytuje agentura poradnímu výboru pro 
kontrolu výkonnosti sekretariát a 
podporuje výměnu informací uvedených v 
odstavci 1 mezi členy poradního výboru 
pro kontrolu výkonnosti, přičemž 
respektuje důvěrnost obchodně citlivých 
informací poskytovatelů letových 
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navigačních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 k (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5k
Složení poradního výboru pro kontrolu 

výkonnosti
1. Poradní výbor pro kontrolu výkonnosti 
tvoří:
a) jeden výše postavený zástupce za 
členský stát z vnitrostátních dozorových 
orgánů uvedených v článku 3 tohoto 
nařízení a jeden náhradník za členský stát 
ze stávajících vedoucích pracovníků 
těchto orgánů, oba jmenovaní 
vnitrostátním dozorovým orgánem;
b) jeden nehlasující zástupce Komise a 
jeden náhradník;
c) tří zástupci poskytovatelů letových 
navigačních služeb bez hlasovacího práva, 
komerčních a nekomerčních uživatelů 
civilního vzdušného prostoru a 
provozovatelů letišť.
2. Poradní výbor pro kontrolu výkonnosti 
volí z řad svých členů předsedu 
a místopředsedu. Nemůže-li předseda 
vykonávat své povinnosti, zastoupí ho 
místopředseda. Funkční období předsedy 
a místopředsedy činí dva a půl roku a 
mohou být jmenováni opakovaně. Pokud 
předseda či místopředseda přestane být 
kdykoli během svého funkčního období 
členem poradního výboru pro kontrolu 
výkonnosti, skončí jeho funkční období 
automaticky k témuž datu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 254
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 l (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5l
Pravomoci odvolacího senátu pro 

kontrolu výkonnosti
1. Odvolací senát pro kontrolu výkonnosti 
rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím 
podle tohoto nařízení. Odvolací senát pro 
kontrolu výkonnosti je svoláván podle 
potřeby.
2. Rozhodnutí odvolacího senátu pro 
kontrolu výkonnosti se přijímají většinou 
nejméně čtyř ze šesti jeho členů.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 m (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5m
Členové odvolacího senátu pro kontrolu 

výkonnosti
1. Odvolací senát pro kontrolu výkonnosti 
se skládá ze šesti členů a šesti náhradníků 
vybraných ze současných nebo bývalých 
vedoucích pracovníků vnitrostátních 
dozorových orgánů uvedených v článku 3 
tohoto nařízení, orgánů pro hospodářskou 
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soutěž nebo jiných unijních či 
vnitrostátních orgánů s příslušnými 
zkušenostmi v odvětví letectví. Odvolací 
senát pro kontrolu výkonnosti určí svého 
předsedu.
2. V návaznosti na veřejnou výzvu k 
vyjádření zájmu jsou členové odvolacího 
senátu pro kontrolu výkonnosti formálně 
jmenováni Komisí a po konzultaci 
s regulačním výborem pro kontrolu 
výkonnosti.
3. Členové odvolacího senátu pro 
kontrolu výkonnosti se zavazují jednat 
nezávisle a ve veřejném zájmu. K tomuto 
účelu učiní písemné prohlášení o 
závazcích a písemné prohlášení o 
zájmech, v němž buď uvedou, že 
neexistují žádné zájmy, které by mohly být 
na újmu jejich nezávislosti, nebo uvedou 
jakékoli přímé nebo nepřímé zájmy, které 
by mohly být na újmu jejich nezávislosti. 
Tato prohlášení se každý rok zveřejní.
4. Funkční období členů odvolacího 
senátu pro kontrolu výkonnosti je pětileté. 
Mohou být jmenováni jednou opětovně.
5. Členové odvolacího senátu pro 
kontrolu výkonnosti jsou ve svém 
rozhodování nezávislí. Nejsou vázáni 
žádnými pokyny. V agentuře, v její 
správní radě ani v poradním výboru pro 
kontrolu výkonnosti nesmějí vykonávat 
žádné jiné funkce. Člen odvolacího senátu 
pro kontrolu výkonnosti nesmí být během 
svého funkčního období odvolán, 
s výjimkou případu, kdy se dopustil 
vážného porušení povinností, a Komise na 
základě stanoviska správní rady vydala 
rozhodnutí v tomto smyslu.
6. Odvolací senát pro kontrolu výkonnosti 
přijme a zveřejní svůj jednací řád. Tento 
jednací řád podrobně stanoví pravidla, 
jimiž se řídí uspořádání a fungování 
odvolacího senátu pro kontrolu 
výkonnosti, a pravidla, na jejichž základě 
se mu podávají odvolání podle článků 5k 
až 5s. Odvolací senát pro kontrolu 
výkonnosti oznámí návrh svého jednacího 
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řádu a jakékoli jeho podstatné změny 
Komisi. Komise může sdělit své stanovisko 
k návrhu tohoto řádu do tří měsíců ode 
dne, kdy toto oznámení obdrží.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 n (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5n
Vyloučení a námitky v rámci odvolacího 

senátu pro kontrolu výkonnosti
1. Členové odvolacího senátu pro 
kontrolu výkonnosti se nesmějí účastnit 
žádného odvolacího řízení, mají-li na něm 
osobní zájem, jestliže se ho dříve 
zúčastnili jako zástupci jednoho 
z účastníků řízení nebo se podíleli na 
rozhodnutí, které je předmětem odvolání.
2. Domnívá-li se člen odvolacího senátu 
pro kontrolu výkonnosti na základě 
některého z důvodů uvedených v odstavci 
1 nebo z jakéhokoli jiného důvodu, že by 
se neměl zúčastnit určitého odvolacího 
řízení, uvědomí o tom odvolací senát pro 
kontrolu výkonnosti.
3. Proti kterémukoli členovi odvolacího 
senátu pro kontrolu výkonnosti může 
kterýkoli z účastníků odvolacího řízení 
vznést námitku na základě jakéhokoli 
důvodu uvedeného v odstavci 1 nebo 
z důvodu podezření z podjatosti tohoto 
člena. Námitka není přípustná, jestliže již 
účastník odvolacího řízení učinil procesní 
úkon, ačkoli mu byl znám důvod pro 
námitku. Žádná námitka nesmí být 
založena na státní příslušnosti členů.
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4. V případech uvedených v odstavcích 2 
a 3 odvolací senát pro kontrolu 
výkonnosti rozhodne o opatřeních, která 
mají být přijata, bez účasti daného člena. 
Pro účely přijetí tohoto rozhodnutí je 
dotyčný člen v odvolacím senátu pro 
kontrolu výkonnosti nahrazen svým 
náhradníkem. Pokud se náhradník 
nachází v obdobné situaci jako člen, 
vybere předseda náhradu z dostupných 
náhradníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 o (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5o
Rozhodnutí vydaná agenturou působící 
jako PRB, proti nimž lze podat odvolání

1. Proti rozhodnutím agentury působící 
jako PRB lze podat odvolání podle tohoto 
nařízení.
2. Odvolání podané podle odstavce 1 
nemá odkladný účinek. Odvolací senát 
pro kontrolu výkonnosti však může, pokud 
to podle jeho názoru okolnosti vyžadují, 
pozastavit uplatňování rozhodnutí, proti 
němuž odvolání směřuje.
3. Agentura působící jako PRB zveřejní 
rozhodnutí vydaná odvolacím senátem pro 
kontrolu výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
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Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 p (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5p
Osoby oprávněné k odvolání

Každá fyzická nebo právnická osoba se 
může odvolat proti rozhodnutí agentury 
působící jako PRB určenému této osobě 
nebo proti jejímu rozhodnutí, které má 
sice formu rozhodnutí určeného jiné 
osobě, ale bezprostředně a osobně se této 
osoby týká. Účastníci řízení mohou být 
účastníky odvolacího řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 q (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5q
Lhůta a forma

Odvolání musí obsahovat odůvodnění a 
podává se písemně agentuře působící jako 
PRB do dvou měsíců od oznámení 
rozhodnutí dotčené osobě, nebo pokud 
k němu nedošlo, do dvou měsíců ode dne, 
kdy agentura působící jako PRB 
zveřejnila své rozhodnutí. Odvolací senát 
pro kontrolu výkonnosti o odvolání 
rozhodne do čtyř měsíců ode dne jeho 
podání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 260
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 r (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5r
Předběžná revize

1. Před posouzením odvolání poskytne 
odvolací senát pro kontrolu výkonnosti 
agentuře působící jako PRB možnost, aby 
své rozhodnutí přezkoumala. Považuje-li 
ředitel pro kontrolu výkonnosti odvolání 
za odůvodněné, do dvou měsíců od 
obdržení oznámení odvolacího senátu pro 
kontrolu výkonnosti dané rozhodnutí 
opraví. Toto ustanovení se nepoužije, je-li 
odvolání účastníka namířeno proti jinému 
účastníkovi.
2. Není-li rozhodnutí opraveno, odvolací 
senát pro kontrolu výkonnosti 
bezodkladně rozhodne, zda pozastaví 
uplatňování rozhodnutí na základě 
čl. 114n odst. 2, či nikoli.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 s (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5s
Přezkum odvolání

1. Odvolací senát pro kontrolu výkonnosti 
posoudí, zda je odvolání přípustné 
a odůvodněné.
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2. Při přezkumu odvolání podle odstavce 1 
jedná odvolací senát pro kontrolu 
výkonnosti rychle.
Tak často, jak je to nutné, vyzývá 
účastníky odvolacího řízení, aby ve 
stanovených lhůtách zaujali písemné 
stanovisko ke sdělením odvolacího senátu 
nebo ostatních účastníků odvolacího 
řízení. Odvolací senát pro kontrolu 
výkonnosti může rozhodnout o konání 
ústního jednání, a to buď z vlastního 
podnětu, nebo na odůvodněnou žádost 
jednoho z účastníků odvolacího řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 t (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5t
Rozhodnutí o odvolání

Dojde-li odvolací senát pro kontrolu 
výkonnosti k závěru, že odvolání není 
přípustné nebo odůvodněné, odvolání 
zamítne. Dojde-li odvolací senát pro 
kontrolu výkonnosti k závěru, že odvolání 
je přípustné a odůvodněné, postoupí 
případ agentuře působící jako PRB. 
Agentura působící jako PRB přijme nové 
odůvodněné rozhodnutí, přičemž zohlední 
rozhodnutí odvolacího senátu pro 
kontrolu výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
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Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 u (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5u
Žaloby podané k Soudnímu dvoru

1. Žaloby na zrušení rozhodnutí vydaného 
agenturou působící jako PRB podle 
tohoto nařízení a žaloby pro nečinnost v 
rámci určených lhůt mohou být k 
Soudnímu dvoru podány pouze poté, co 
byla vyčerpána možnost odvolacího řízení 
uvedeného v článcích 5k až 5s.
2. Agentura působící jako PRB přijme 
opatření potřebná k dosažení souladu s 
rozsudky Soudního dvora.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 v (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5v
Transparentnost, komunikace a postupy 
pro vydávání stanovisek, doporučení a 

rozhodnutí agentury působící jako PRB
1. Při plnění svých úkolů vede agentura 
působící jako PRB v rané fázi otevřeně a 
transparentně rozsáhlé konzultace se 
zúčastněnými stranami uvedenými v čl. 38 
odst. 3 tohoto nařízení a případně s 
orgány pro hospodářskou soutěž, aniž 
jsou dotčeny jejich příslušné pravomoci. V 
souladu s článkem 38 tohoto nařízení 
zavede agentura působící jako PRB 
konzultační mechanismy, aby se tyto 
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zúčastněné strany mohly patřičně zapojit. 
Za tímto účelem vypracuje ředitel pro 
kontrolu výkonnosti návrh těchto 
mechanismů a poté, co k návrhu obdrží 
kladné stanovisko regulačního výboru pro 
kontrolu výkonnosti, jej předloží správní 
radě k přijetí.
2. Agentura působící jako PRB zajistí, aby 
v případě potřeby měly veřejnost a 
všechny zúčastněné strany k dispozici 
objektivní, spolehlivé a snadno dostupné 
informace, zejména o výsledcích její 
činnosti. Všechny dokumenty a zápisy z 
konzultačních jednání se zveřejňují.
3. Na svých internetových stránkách 
zveřejní agentura působící jako PRB 
alespoň pořady jednání, podkladové 
dokumenty a případně zápisy ze zasedání 
regulačního výboru pro kontrolu 
výkonnosti a odvolacího senátu pro 
kontrolu výkonnosti.
4. V souladu s postupem podle čl. 5b odst. 
1 písm. f) agentura působící jako PRB 
přijme a zveřejní vhodné a přiměřené 
postupy pro vydávání svých stanovisek, 
doporučení a rozhodnutí. Tyto postupy: a) 
zajišťují, aby agentura působící jako PRB 
zveřejňovala dokumenty a vedla rozsáhlé 
konzultace se zúčastněnými stranami na 
základě harmonogramu a postupu, jehož 
součástí je povinnost agentury působící 
PRB zaujmout písemné stanovisko 
k postupu konzultace; b) zajišťují, aby 
před přijetím jednotlivých rozhodnutí 
podle tohoto nařízení agentura působící 
jako PRB oznámila každé dotčené straně 
svůj úmysl přijmout rozhodnutí a stanoví 
lhůtu, ve které může dotčená strana 
vyjádřit své stanovisko k dané věci, 
přičemž vezme plně v úvahu naléhavost, 
složitost a možné důsledky dané věci; c) 
zajišťují, aby v jednotlivých rozhodnutích 
agentury působící jako PRB byly uvedeny 
důvody, na nichž se zakládají, aby bylo 
možné odvolat se ve věci samé; d) v 
případě, že agentura působící jako PRB 
vydá rozhodnutí, stanovují, že fyzické 
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nebo právnické osoby, jimž je rozhodnutí 
určeno, a všichni ostatní účastníci řízení 
budou informováni o opravných 
prostředcích, které jsou jim dostupné na 
základě tohoto nařízení; e) vymezují 
podmínky, za nichž jsou rozhodnutí 
oznamována dotčeným osobám, včetně 
informací o dostupných odvolacích 
řízeních stanovených v tomto nařízení.
5. Agentura působící jako PRB se může z 
vlastního podnětu zapojit do 
komunikačních činností v rámci své 
působnosti v oblasti kontroly výkonnosti, 
přičemž ji zastupuje ředitel pro kontrolu 
výkonnosti. Přidělení zdrojů na 
komunikační činnost nesmí být na úkor 
účinného plnění úkolů a pravomocí 
uvedených v tomto nařízení. Komunikační 
činnost se vykonává v souladu s 
příslušnými plány pro komunikaci a šíření 
informací přijatými správní radou v 
souladu s čl. 5b odst. 1 písm. g).

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 w (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 w
Rozpočet agentury na její působení jako 

PRB
1. Příjmy a výdaje související s kontrolou 
výkonnosti účtuje agentura odděleně od 
ostatních příjmů a výdajů. V souladu s 
odstavcem 2 a s jeho výhradou musí být 
tyto příjmy a výdaje vyrovnané.
2. Přebytky na účtu uvedeném v odstavci 1 
se převedou do rezervního fondu 
zřízeného podle odstavce 6. Ztráty na účtu 
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uvedeném v odstavci 1 se kryjí převody z 
tohoto rezervního fondu. V případě 
opakujících se výrazných kladných nebo 
záporných rozpočtových výsledků se 
úroveň poplatků a plateb uvedených v 
odst. 3 písm. a) a d) a v článku 5y 
zreviduje.
3. Příjmy agentury na její působení jako 
PRB tvoří:
a) poplatky vybírané agenturou působící 
jako PRB od určených poskytovatelů 
letových provozních služeb za služby 
související s posuzováním plánů 
výkonnosti, stanovováním cílů a 
sledováním;
b) roční příspěvky od určených 
poskytovatelů letových provozních služeb 
na základě odhadu ročních výdajů na 
činnosti související s kontrolou 
výkonnosti, které má agentura provádět 
při svém působení jako PRB, jak požaduje 
toto nařízení pro každou kategorii 
určených poskytovatelů letových 
provozních služeb;
c) dobrovolné finanční příspěvky 
členských států nebo vnitrostátních 
dozorových orgánů uvedených v článku 3 
tohoto nařízení;
d) platby za publikace a veškeré další 
služby poskytované agenturou působící 
jako PRB;
e) příspěvky třetích zemí nebo jiných 
subjektů, pokud takový příspěvek 
neohrožuje nezávislost a nestrannost 
agentury působící jako PRB.
4. Veškeré příjmy a výdaje agentury na 
její působení jako PRB jsou předmětem 
prognózy na každý rozpočtový rok, který 
se shoduje s kalendářním rokem, a jsou 
zaneseny do jejího rozpočtu.
5. Příjem, který agentura obdrží na své 
působení jako PRB, nesmí ohrozit její 
neutralitu, nezávislost ani objektivitu.
6. Agentura působící jako PRB zřídí 
rezervní fond pokrývající jeden rok 
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provozních výdajů, aby zajistila kontinuitu 
své činnosti a plnění svých úkolů. Fond je 
každoročně předmětem přezkumu, aby 
bylo zajištěno, že se jeho výše omezuje na 
pokrytí ročních potřeb.
7. Ředitel pro kontrolu výkonnosti 
vypracuje každý rok návrh odhadu příjmů 
a výdajů za kontrolu výkonnosti na 
následující rok spolu se seznamem 
pracovních míst pro kontrolu výkonnosti a 
předloží jej výkonnému řediteli k 
začlenění do návrhu výkazu 
odhadovaných příjmů a výdajů agentury 
uvedeného v odstavci 6.
8. Roční příspěvky uvedené v odst. 3 písm. 
b) se vybírají po dobu pěti rozpočtových 
let. Jsou poprvé splatné do 31. března 
[XXXX - rok] – Úřad pro publikace, vložte 
prosím první rozpočtový rok začínající po 
vstupu tohoto nařízení v platnost)] 
uvedeného rozpočtového roku a do 31. 
března každého ze čtyř následujících 
rozpočtových let. Komisi je svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s články 36 a 5z za 
účelem doplnění některých prvků 
legislativního aktu, které nejsou 
podstatné, pokud jde o výpočet ročního 
příspěvku určenými poskytovateli letových 
provozních služeb podle tohoto odstavce.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 x (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5x
Hodnocení

1. V souvislosti s hodnocením uvedeným v 
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článku 43 tohoto nařízení provede Komise 
ve lhůtě stanovené v uvedeném nařízení 
hodnocení, aby posoudila výkonnost 
agentury ve funkci PRB ve vztahu k jejím 
cílům, úkolům a pravomocem. Hodnocení 
se zaměří zejména na to, zda je případně 
třeba změnit úkoly a pravomoci agentury 
působící jako PRB, a na finanční 
důsledky takové změny.
2. Dospěje-li Komise k názoru, že 
zachování funkce orgánu pro kontrolu 
výkonnosti již není odůvodněné s ohledem 
na jeho cíle, úkoly a pravomoci, jimiž byl 
pověřen, může navrhnout, aby bylo toto 
nařízení odpovídajícím způsobem 
změněno.
3. Komise předá závěry hodnocení 
činnosti agentury ve funkci PRB spolu se 
svými závěry Evropskému parlamentu, 
Radě a správní radě. Závěry hodnocení a 
doporučení se zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 y (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5y
Poplatky a platby agentury působící jako 

PRB
1. Poplatky agentura působící jako PRB 
vybírá za:
a) posouzení rozdělení nákladů mezi 
traťové navigační služby a letištní a 
přibližovací služby řízení letů v souladu s 
čl. 13 odst. 6 tohoto nařízení;
b) posouzení každého původního nebo 
revidovaného návrhu plánu výkonnosti 
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předloženého agentuře působící jako 
PRB, provedené v souladu s čl. 13 odst. 7 
až 9 tohoto nařízení;
c) jedná-li agentura jako dozorový orgán 
podle čl. 3 odst. 8 tohoto nařízení, 
posouzení každého původního nebo 
revidovaného návrhu plánu výkonnosti 
předloženého agentuře působící jako 
PRB, provedené v souladu s čl. 14 odst. 6 
až 8 tohoto nařízení;
d) stanovení výkonnostních cílů určených 
poskytovatelů letových provozních služeb 
v souladu s čl. 13 odst. 9 tohoto nařízení;
e) jedná-li agentura jako dozorový orgán 
podle čl. 3 odst. 8 tohoto nařízení, 
stanovení výkonnostních cílů určených 
poskytovatelů letových provozních služeb 
v souladu s čl. 14 odst. 8 tohoto;
f) posouzení žádostí o povolení revize cílů 
a plánů výkonnosti poskytovatelů letových 
provozních služeb v souladu s čl. 17 odst. 
3 a 4 tohoto nařízení;
g) ověřování jednotkových sazeb při 
přípravě stanovení těchto sazeb 
vnitrostátními dozorovými orgány v 
souladu s článkem 21 tohoto nařízení;
h) vydávání zpráv týkajících se 
jednotlivých poskytovatelů letových 
provozních služeb o sledování výkonnosti 
v souladu s čl. 13 odst. 11 tohoto nařízení 
a v souladu s čl. 14 odst. 10 tohoto 
nařízení v případě, že agentura jedná jako 
dozorový orgán podle čl. 3 odst. 8 tohoto 
nařízení;
i) přijetí nápravných opatření v souladu s 
čl. 13 odst. 11 tohoto nařízení a v souladu 
s čl. 14 odst. 10 tohoto v případě, že 
agentura jedná jako dozorový orgán podle 
čl. 3 odst. 8 tohoto;
j) vyřízení odvolání.
2. Platby vybírané za publikace a 
poskytnutí jakékoli jiné služby agenturou 
působící jako PRB podle čl. 5v odst. 3 
odrážejí skutečné náklady na každou 
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poskytnutou službu.
3. Výši poplatků a plateb stanoví Komise v 
souladu s odstavcem 4. Nastaví se tak, aby 
odpovídající příjmy postačovaly ke krytí 
celkových nákladů na činnosti spojené 
s poskytovanými službami a aby 
nedocházelo k hromadění výrazného 
přebytku. Do těchto nákladů musí být 
promítnuty veškeré výdaje na 
zaměstnance, jejichž pracovní místa jsou 
vyhrazena pro činnost agentury působící 
jako PRB, zejména poměrný příspěvek 
zaměstnavatele do systému důchodového 
pojištění. Poplatky a platby jsou příjmy 
účelově vázanými na agenturu působící 
jako PRB za činnosti spojené se službami, 
za něž se poplatky a platby hradí.
4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 36 za účelem doplnění některých 
prvků legislativního aktu, které nejsou 
podstatné, pokud jde o poplatky a platby 
vybírané agenturou za její funkci PRB. 
Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví 
podrobná kritéria a podrobnou metodiku, 
pokud jde o výši poplatků a plateb a 
způsob jejich úhrady.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Článek 5 z (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5z
Výpočet ročního příspěvku určenými 

poskytovateli letových provozních služeb
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 36 a čl. 5v odst. 8 za účelem 
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doplnění některých prvků legislativního 
aktu, které nejsou podstatné, pokud jde o 
výpočet ročního příspěvku určenými 
poskytovateli letových provozních služeb 
podle tohoto odstavce.
Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví:
a) metodiku přidělování odhadovaných 
výdajů do kategorií určených 
poskytovatelů letových provozních služeb 
jako základ pro stanovení podílu 
příspěvků, které mají odvádět určení 
poskytovatelé letových provozních služeb 
každé kategorie;
b) vhodná a objektivní kritéria ke 
stanovení ročních příspěvků, které mají 
jednotliví určení poskytovatelé letových 
provozních služeb hradit na základě své 
velikosti tak, aby přibližně odrážely jejich 
tržní váhu.
Kategoriemi uvedenými v prvním 
pododstavci písm. a) jsou zaprvé 
poskytovatelé traťových letových 
provozních služeb, zadruhé poskytovatelé 
letištních a přibližovacích letových 
provozních služeb podléhající dozoru 
agentury působící jako PRB a zatřetí 
poskytovatelé nabízející oba druhy služeb. 
Kritéria, jež mají být stanovena v souladu 
s písmenem b), zajistí zejména rovné 
zacházení s dotčenými poskytovateli, 
pokud jde o každý typ služby. Velikost 
poskytovatele letových provozních služeb 
se vypočte na základě výše skutečných 
příjmů vytvořených poskytováním 
letových navigačních služeb v 
referenčním období předcházejícím 
referenčnímu období, během něhož 
vstoupilo v platnost toto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska
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Návrh nařízení
Článek 5 aa (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5aa
Dohody o spolupráci v oblasti kontroly 

výkonnosti
1. V případě činností, kde působí jako 
PRB, je agentura otevřena účasti třetích 
zemí, které uzavřely s Unií dohody a jež 
přijaly a uplatňují příslušná pravidla 
práva Unie v oblasti uspořádání letového 
provozu, zejména pravidla nezávislosti 
vnitrostátních dozorových orgánů a 
systému sledování výkonnosti a systému 
poplatků.
2. Pod podmínkou uzavření dohody za 
tímto účelem mezi Unií a třetími zeměmi 
uvedenými v odstavci 1 může agentura 
působící jako PRB plnit své úkoly podle 
[pozměněného nařízení SES2+] rovněž ve 
vztahu ke třetím zemím, pokud tyto země 
přijaly a uplatňují příslušná pravidla 
v souladu s odstavcem 1 tohoto článku a 
pokud agenturu působící jako PRB 
pověřily, aby činnost jejich dozorových 
orgánů koordinovala s činností 
dozorových orgánů členských států.
3. Dohody uvedené v odstavci 1 stanoví 
povahu, rozsah a procedurální aspekty 
zapojení těchto zemí do činnosti agentury 
působící jako PRB a obsahují ustanovení 
o finančních příspěvcích a 
zaměstnancích. Tyto dohody mohou 
stanovit zavedení pracovních ujednání.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Robert Roos

Návrh nařízení
Článek 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto osvědčení je zbytečné a představuje další administrativní zátěž pro poskytovatele 
letových navigačních služeb a vnitrostátní certifikační orgány. Poskytovatelé letových 
navigačních služeb již potřebují osvědčení o bezpečnosti založené na prováděcím nařízení 
2017/373 ze dne 1. března 2017, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele 
služeb v oblasti uspořádání letového provozu / letových navigačních služeb a jiných funkcí 
sítě uspořádání letového provozu a dohled nad nimi. Kromě toho má toto prováděcí nařízení 
také požadavky na finanční sílu poskytovatelů letových navigačních služeb v ustanovení 
ATM/ANS.OR.D.015.

Pozměňovací návrh 271
Karima Delli

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by nemělo řídit, jak by poskytovatelé letových navigačních služeb měli být 
organizováni nebo řízeni, což určuje zásada subsidiarity. Kromě toho nejsou k dispozici 
žádné důkazy o potížích se stávajícím nařízením. Neexistuje žádný důkaz o tom, že by 
existovala nějaká výhoda.

Pozměňovací návrh 272
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Článek 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zavedení ekonomické certifikace poskytovatelů letových navigačních služeb se překrývá se 
stávajícími požadavky podle nařízení (ES) č. 550/2004 a (EU) 2017/373, pokud je finanční 
stabilita (finanční stabilita, krytí odpovědnosti a pojistné krytí) součástí požadavků na získání 
osvědčení ANSP. Ustanovení nemá jasnou přidanou hodnotu, což vede ke zbytečnému 
zdvojování a ke zvýšení administrativní zátěže. Všechny odkazy v tomto ohledu by měly být 
zrušeny.

Pozměňovací návrh 273
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Poskytovatelé letových navigačních služeb musí být držiteli jediného osvědčení, které splňuje 
požadavky prováděcího nařízení 2017/373 o společných požadavcích, které rovněž obsahují 
finanční požadavky a požadavky na odpovědnost/pojištění. To by umožnilo omezit další 
složitost systému.

Pozměňovací návrh 274
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vydávání osvědčení ekonomické 
způsobilosti poskytovatelů letových 
navigačních služeb a požadavky na tyto 

Vydávání osvědčení ekonomické 
způsobilosti poskytovatelů služeb CNS, 
AIS, ADS, MET a letištních a 
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poskytovatele přibližovacích služeb a požadavky na tyto 
poskytovatele

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě osvědčení podle článku 41 
nařízení (EU) 2018/1139 musí být 
poskytovatelé letových navigačních služeb 
rovněž držiteli osvědčení ekonomické 
způsobilosti. Osvědčení se žadateli vydá, 
pokud prokázal dostatečnou finanční 
stabilitu a získal patřičné pojištění 
odpovědnosti a pojistné krytí.

1. Poskytování všech letových 
navigačních služeb ve Společenství 
podléhá osvědčení, které je vydáváno 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě osvědčení podle článku 41 
nařízení (EU) 2018/1139 musí být 
poskytovatelé letových navigačních služeb 
rovněž držiteli osvědčení ekonomické 
způsobilosti. Osvědčení se žadateli vydá, 
pokud prokázal dostatečnou finanční 
stabilitu a získal patřičné pojištění 
odpovědnosti a pojistné krytí.

1. Kromě osvědčení podle článku 41 
nařízení (EU) 2018/1139 musí být 
poskytovatelé letových navigačních služeb 
rovněž držiteli osvědčení ekonomické 
způsobilosti. Osvědčení se žadateli vydá, 
pokud prokázal dostatečnou finanční 
stabilitu a získal patřičné pojištění 
odpovědnosti a pojistné krytí. Žadatelé 
rovněž prokáží, že mají zavedeny politiky a 
postupy pro zajištění souladu s pravidly 
hospodářské soutěže vyplývajícími ze 
Smlouvy.
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Or. en

Pozměňovací návrh 277
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě osvědčení podle článku 41 
nařízení (EU) 2018/1139 musí být 
poskytovatelé letových navigačních služeb 
rovněž držiteli osvědčení ekonomické 
způsobilosti. Osvědčení se žadateli vydá, 
pokud prokázal dostatečnou finanční 
stabilitu a získal patřičné pojištění 
odpovědnosti a pojistné krytí.

1. Kromě osvědčení podle článku 41 
nařízení (EU) 2018/1139 musí být 
poskytovatelé služeb CNS, AIS, ADS, 
MET a letištních a přibližovacích služeb 
rovněž držiteli osvědčení ekonomické 
způsobilosti. Osvědčení se žadateli vydá, 
pokud prokázal dostatečnou finanční 
stabilitu a získal patřičné pojištění 
odpovědnosti a pojistné krytí.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě osvědčení podle článku 41 
nařízení (EU) 2018/1139 musí být 
poskytovatelé letových navigačních služeb 
rovněž držiteli osvědčení ekonomické 
způsobilosti. Osvědčení se žadateli vydá, 
pokud prokázal dostatečnou finanční 
stabilitu a získal patřičné pojištění 
odpovědnosti a pojistné krytí.

1. Kromě osvědčení podle článku 41 
nařízení (EU) 2018/1139 musí být 
poskytovatelé letových navigačních služeb 
rovněž držiteli osvědčení ekonomické 
způsobilosti. Osvědčení se žadateli vydá, 
pokud prokázal finanční stabilitu a získal 
patřičné pojištění odpovědnosti a pojistné 
krytí.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
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Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osvědčení ekonomické způsobilosti podle 
tohoto odstavce může být omezeno, 
pozastaveno nebo zrušeno, pokud držitel 
již nesplňuje požadavky na vydání a 
zachování platnosti takového osvědčení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osvědčení ekonomické způsobilosti podle 
tohoto odstavce může být omezeno, 
pozastaveno nebo zrušeno, pokud držitel 
již nesplňuje požadavky na vydání a 
zachování platnosti takového osvědčení.

Osvědčení ekonomické způsobilosti podle 
tohoto odstavce může být omezeno, 
pozastaveno nebo zrušeno, pokud držitel 
již nesplňuje požadavky na vydání a 
zachování platnosti takového osvědčení. 
Vnitrostátní dozorové orgány vypracují 
pohotovostní plán ve spolupráci s 
manažerem struktury vzdušného prostoru 
a agenturou působící jako PRB v případě 
omezení, pozastavení nebo zrušení 
osvědčení ekonomické způsobilosti, aby 
bylo zajištěno pokračování činnosti.

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s ustanoveními článku 6 je nezbytné vypracovat pohotovostní plán. 

Pozměňovací návrh 281
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osvědčení ekonomické způsobilosti podle 
tohoto odstavce může být omezeno, 
pozastaveno nebo zrušeno, pokud držitel 
již nesplňuje požadavky na vydání a 
zachování platnosti takového osvědčení.

Osvědčení ekonomické způsobilosti podle 
tohoto odstavce může být změněno, 
omezeno, pozastaveno nebo zrušeno, 
pokud držitel již nesplňuje požadavky na 
vydání a zachování platnosti takového 
osvědčení.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) V případě omezení, pozastavení 
nebo zrušení osvědčení ekonomické 
způsobilosti vnitrostátní dozorový orgán 
použije pohotovostní plán, aby zajistil 
pokračování činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Subjekt, který je držitelem 
osvědčení ekonomické způsobilosti podle 
odstavce 1 a osvědčení podle článku 41 
nařízení (EU) 2018/1139, je oprávněn 
poskytovat v rámci Unie letové navigační 
služby uživatelům vzdušného prostoru, a 
to za nediskriminačních podmínek a aniž 

2. Žádosti o vydání osvědčení se 
předávají vnitrostátnímu dozorovému 
orgánu členského státu, kde má žadatel 
hlavní provozovnu nebo případně sídlo.
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je dotčen čl. 7 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Aby se zabránilo zbytečné 
administrativní zátěži pro malé 
organizace, mohou být někteří 
poskytovatelé letových navigačních služeb 
osvobozeni od požadavku stanoveného v 
odstavci 1 tohoto článku. Podrobná 
pravidla se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 37 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Osvědčení ekonomické 
způsobilosti podle odstavce 1 a osvědčení 
podle článku 41 nařízení (EU) 2018/1139 
mohou podléhat jedné nebo více 
podmínkám stanoveným v příloze I. Tyto 
podmínky musí být objektivně 
odůvodněné, nediskriminační, přiměřené 
a transparentní. Komisi je svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 36, aby 
mohla měnit seznam uvedený v příloze I 
za účelem zajištění rovných 

vypouští se
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hospodářských podmínek a odolnosti při 
poskytování služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Osvědčení ekonomické způsobilosti 
podle odstavce 1 a osvědčení podle článku 
41 nařízení (EU) 2018/1139 mohou 
podléhat jedné nebo více podmínkám 
stanoveným v příloze I. Tyto podmínky 
musí být objektivně odůvodněné, 
nediskriminační, přiměřené a transparentní. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 36, aby mohla měnit seznam 
uvedený v příloze I za účelem zajištění 
rovných hospodářských podmínek a 
odolnosti při poskytování služeb.

3. Osvědčení ekonomické způsobilosti 
podle odstavce 1 a osvědčení podle článku 
41 nařízení (EU) 2018/1139 mohou 
podléhat jedné nebo více podmínkám 
stanoveným v příloze I. Tyto podmínky 
musí být objektivně odůvodněné, 
nediskriminační, přiměřené a transparentní. 
Komise mění seznam uvedený v příloze I 
za účelem zajištění rovných hospodářských 
podmínek a odolnosti při poskytování 
služeb.

Or. en

Odůvodnění

Omezit přenesení pravomoci na jiné než podstatné části právních předpisů. 

Pozměňovací návrh 287
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Osvědčení ekonomické způsobilosti 
podle odstavce 1 a osvědčení podle článku 
41 nařízení (EU) 2018/1139 mohou 
podléhat jedné nebo více podmínkám 

3. Osvědčení ekonomické způsobilosti 
podle odstavce 1 může podléhat jedné nebo 
více podmínkám stanoveným v příloze I. 
Tyto podmínky musí být objektivně 
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stanoveným v příloze I. Tyto podmínky 
musí být objektivně odůvodněné, 
nediskriminační, přiměřené a transparentní. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 36, aby mohla měnit seznam 
uvedený v příloze I za účelem zajištění 
rovných hospodářských podmínek a 
odolnosti při poskytování služeb.

odůvodněné, nediskriminační, přiměřené a 
transparentní. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 36, aby mohla měnit 
seznam uvedený v příloze I za účelem 
zajištění rovných hospodářských podmínek 
a finanční odolnosti při poskytování 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Osvědčení ekonomické 
způsobilosti podle odstavce 1 a osvědčení 
podle článku 41 nařízení (EU) 2018/1139 
mohou podléhat jedné nebo více 
podmínkám stanoveným v příloze I. Tyto 
podmínky musí být objektivně 
odůvodněné, nediskriminační, přiměřené 
a transparentní. Komisi je svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 36, aby 
mohla měnit seznam uvedený v příloze I 
za účelem zajištění rovných 
hospodářských podmínek a odolnosti při 
poskytování služeb.

3. Vnitrostátní dozorové orgány 
vydají poskytovateli letových navigačních 
služeb osvědčení, jestliže splňuje společné 
požadavky uvedené v článku 6. Osvědčení 
mohou být vydávána jednotlivě pro každý 
typ letové navigační služby definované v 
článku 2 rámcového nařízení nebo pro 
soubor těchto služeb, mimo jiné pokud 
poskytovatel letových provozních služeb 
bez ohledu na své právní postavení 
provozuje a udržuje své vlastní 
komunikační systémy, navigační systémy 
a systémy pozorování letového provozu. 
Osvědčení jsou pravidelně kontrolována.

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Osvědčení ekonomické způsobilosti 
podle odstavce 1 a osvědčení podle článku 
41 nařízení (EU) 2018/1139 mohou 
podléhat jedné nebo více podmínkám 
stanoveným v příloze I. Tyto podmínky 
musí být objektivně odůvodněné, 
nediskriminační, přiměřené a transparentní. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 36, aby mohla měnit seznam 
uvedený v příloze I za účelem zajištění 
rovných hospodářských podmínek a 
odolnosti při poskytování služeb.

3. Osvědčení ekonomické způsobilosti 
podle odstavce 1 a osvědčení podle článku 
41 nařízení (EU) 2018/1139 mohou 
podléhat jedné nebo více podmínkám 
stanoveným v příloze I. Tyto podmínky 
musí být objektivně odůvodněné, 
nediskriminační, přiměřené a transparentní. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
prováděcí akty v souladu s čl. 37 odst. 3, 
aby mohla měnit seznam uvedený v příloze 
I za účelem zajištění rovných 
hospodářských podmínek a odolnosti při 
poskytování služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Za úkoly stanovené v tomto 
článku, pokud jde o osvědčení 
ekonomické způsobilosti, odpovídají 
vnitrostátní dozorové orgány členského 
státu, v němž má fyzická nebo právnická 
osoba žádající o osvědčení ekonomické 
způsobilosti hlavní místo podnikání, nebo 
– pokud tato osoba žádné hlavní místo 
podnikání nemá – v němž má místo 
pobytu nebo v němž je usazena. V případě 
poskytování letových navigačních služeb 
ve vzdušném prostoru spadajícím do 
pravomoci dvou nebo více členských států 
náleží odpovědnost vnitrostátním 
dozorovým orgánům určeným v souladu s 
čl. 5 odst. 4.

4. Osvědčení vymezuje práva a 
povinnosti poskytovatelů letových 
navigačních služeb včetně zásady zákazu 
diskriminace uživatelů vzdušného 
prostoru v jejich přístupu k službám, 
přičemž zvláštní ohled se klade na 
bezpečnost. Vydání osvědčení smí být 
vázáno pouze na podmínky stanovené v 
příloze II. Tyto podmínky musí být 
objektivně odůvodněné, nediskriminační, 
přiměřené a transparentní.

Or. en
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Pozměňovací návrh 291
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Za úkoly stanovené v tomto článku, 
pokud jde o osvědčení ekonomické 
způsobilosti, odpovídají vnitrostátní 
dozorové orgány členského státu, v němž 
má fyzická nebo právnická osoba žádající 
o osvědčení ekonomické způsobilosti 
hlavní místo podnikání, nebo – pokud tato 
osoba žádné hlavní místo podnikání nemá 
– v němž má místo pobytu nebo v němž je 
usazena. V případě poskytování letových 
navigačních služeb ve vzdušném prostoru 
spadajícím do pravomoci dvou nebo více 
členských států náleží odpovědnost 
vnitrostátním dozorovým orgánům 
určeným v souladu s čl. 5 odst. 4.

4. Za úkoly stanovené v tomto článku, 
pokud jde o osvědčení ekonomické 
způsobilosti, odpovídá vnitrostátní 
dozorový orgán členského státu, v němž 
má fyzická nebo právnická osoba žádající 
o osvědčení ekonomické způsobilosti 
hlavní místo podnikání, nebo – pokud tato 
osoba žádné hlavní místo podnikání nemá 
– v němž má místo pobytu nebo v němž je 
usazena. V případě poskytování letových 
navigačních služeb ve vzdušném prostoru 
spadajícím do pravomoci dvou nebo více 
členských států náleží odpovědnost 
vnitrostátním dozorovým orgánům 
určeným v souladu s čl. 5 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pro účely odstavce 1 vnitrostátní 
dozorové orgány:

vypouští se

a) přijímají a posuzují žádosti a 
případně vydávají nebo obnovují 
osvědčení ekonomické způsobilosti;
b) vykonávají dohled nad držiteli 
osvědčení ekonomické způsobilosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 293
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) přijímají donucovací opatření, 
která mohou případně zahrnovat pokuty a 
penále, změnu, omezení, pozastavení nebo 
odebrání osvědčení o ekonomické 
způsobilosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Bez ohledu na odstavec 1 mohou 
členské státy povolit, aby byly bez 
uděleného osvědčení letové navigační 
služby poskytovány v celém vzdušném 
prostoru, který spadá pod jejich 
pravomoc, nebo v části tohoto vzdušného 
prostoru, pokud poskytovatel těchto služeb 
tyto služby nabízí v prvé řadě pro pohyby 
letadel mimo rámec všeobecného letového 
provozu. V těchto případech dotčený 
členský stát informuje Komisi a ostatní 
členské státy o svém rozhodnutí a 
opatřeních přijatých k zajištění 
maximálního souladu se společnými 
požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Přezkumným postupem podle čl. 
37 odst. 3 přijme Komise prováděcí 
pravidla týkající se podrobných 
požadavků na finanční stabilitu, zejména 
finanční sílu a finanční odolnost, jakož i 
pojištění odpovědnosti a pojistné krytí. 
Aby zajistila jednotné provádění odstavců 
1, 4 a 5 tohoto článku a soulad s nimi, 
přijme Komise přezkumným postupem 
podle čl. 37 odst. 3 prováděcí akty, jimiž 
stanoví podrobná ustanovení ohledně 
pravidel a postupů pro vydávání osvědčení 
a provádění šetření, kontrol, auditů a 
dalších monitorovacích činností 
nezbytných k zajištění účinného dozoru 
nad subjekty, na něž se vztahuje toto 
nařízení, ze strany vnitrostátního 
dozorového orgánu.

6.  Aby zajistila jednotné provádění 
odstavců 1, 1a, 4 a 5 tohoto článku a 
soulad s nimi, přijme Komise za účelem 
dosažení cílů stanovených v článku 1 
přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 3 
prováděcí akty, jimiž stanoví podrobná 
ustanovení ohledně: a) pravidel a postupů 
pro vydávání, zachování, změnu, omezení, 
pozastavení nebo zrušení platnosti 
osvědčení uvedených v čl. 6 odst. 1; b) 
pravidel a postupů pro provádění šetření, 
kontrol, auditů a dalších monitorovacích 
činností uvedených v čl. 6 odst. 5 a čl. 4 
odst. 3 nezbytných k zajištění účinného 
dozoru nad subjekty, na něž se vztahuje 
toto nařízení, ze strany vnitrostátního 
dozorového orgánu; pravidel a postupů 
pro vypracování pohotovostních plánů v 
případě omezení, pozastavení nebo 
odejmutí osvědčení ekonomické 
způsobilosti uvedených v čl. 6 odst. 1a;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Přezkumným postupem podle čl. 
37 odst. 3 přijme Komise prováděcí 
pravidla týkající se podrobných 
požadavků na finanční stabilitu, zejména 
finanční sílu a finanční odolnost, jakož i 
pojištění odpovědnosti a pojistné krytí. 
Aby zajistila jednotné provádění odstavců 
1, 4 a 5 tohoto článku a soulad s nimi, 
přijme Komise přezkumným postupem 
podle čl. 37 odst. 3 prováděcí akty, jimiž 

6. Vnitrostátní dozorové orgány 
sledují dodržování společných požadavků 
a podmínek připojených k osvědčení. 
Podrobnosti tohoto sledování jsou 
zahrnuty do výročních zpráv 
překládaných členskými státy podle čl. 12 
odst. 1 rámcového nařízení. Jestliže 
vnitrostátní dozorový orgán zjistí, že 
držitel osvědčení tyto požadavky nebo 
podmínky nadále neplní, přijme vhodná 
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stanoví podrobná ustanovení ohledně 
pravidel a postupů pro vydávání osvědčení 
a provádění šetření, kontrol, auditů a 
dalších monitorovacích činností 
nezbytných k zajištění účinného dozoru 
nad subjekty, na něž se vztahuje toto 
nařízení, ze strany vnitrostátního 
dozorového orgánu.

opatření, přičemž zajistí kontinuitu služby 
za podmínky, že není ohrožena 
bezpečnost. Tato opatření mohou 
zahrnovat odebrání osvědčení.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Přezkumným postupem podle čl. 37 
odst. 3 přijme Komise prováděcí pravidla 
týkající se podrobných požadavků na 
finanční stabilitu, zejména finanční sílu a 
finanční odolnost, jakož i pojištění 
odpovědnosti a pojistné krytí. Aby zajistila 
jednotné provádění odstavců 1, 4 a 5 
tohoto článku a soulad s nimi, přijme 
Komise přezkumným postupem podle čl. 
37 odst. 3 prováděcí akty, jimiž stanoví 
podrobná ustanovení ohledně pravidel a 
postupů pro vydávání osvědčení a 
provádění šetření, kontrol, auditů a dalších 
monitorovacích činností nezbytných k 
zajištění účinného dozoru nad subjekty, na 
něž se vztahuje toto nařízení, ze strany 
vnitrostátního dozorového orgánu.

6. Přezkumným postupem podle čl. 37 
odst. 3 přijme Komise prováděcí pravidla 
týkající se podrobných požadavků na 
finanční stabilitu, zejména finanční sílu a 
finanční odolnost, jakož i pojištění 
odpovědnosti a pojistné krytí. Aby zajistila 
jednotné provádění odstavců 1, 4 a 5 
tohoto článku a soulad s nimi, přijme 
Komise přezkumným postupem podle čl. 
37 odst. 3 prováděcí akty, jimiž stanoví 
podrobná ustanovení ohledně pravidel a 
postupů pro vydávání osvědčení a 
provádění šetření, kontrol, auditů a dalších 
monitorovacích činností nezbytných k 
zajištění účinného dozoru a vymáhání nad 
subjekty, na něž se vztahuje toto nařízení, 
ze strany vnitrostátního dozorového 
orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Isabel García Muñoz
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Bez ohledu na odstavce 1 a 2 
mohou členské státy povolit, aby byly bez 
uděleného osvědčení letové navigační 
služby poskytovány v celém vzdušném 
prostoru, který spadá pod jejich 
pravomoc, nebo v části tohoto vzdušného 
prostoru, pokud poskytovatel těchto služeb 
tyto služby nabízí v prvé řadě pro pohyby 
letadel mimo rámec všeobecného letového 
provozu. V těchto případech dotčený 
členský stát informuje Komisi a ostatní 
členské státy o svém rozhodnutí a 
opatřeních přijatých k zajištění 
maximálního souladu se společnými 
požadavky.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo vyloučení těchto vojenských poskytovatelů ze služeb, které v současné době 
poskytují.

Pozměňovací návrh 299
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členský stát uzná každé osvědčení, 
které v souladu s tímto článkem vydal jiný 
členský stát.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Za výjimečných okolností mohou 
členské státy odložit provedení tohoto 
článku o šest měsíců ode dne, který 
vyplývá z čl. 19 odst. 2. Toto odložení 
členské státy oznámí Komisi a uvedou 
důvody, které je k němu vedly.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Karima Delli

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Vydávání osvědčení ekonomické 

způsobilosti poskytovatelů letových 
navigačních služeb a požadavky na tyto 

poskytovatele
1. Poskytování všech letových navigačních 
služeb ve Společenství podléhá osvědčení, 
které je vydáváno členskými státy.
2. Žádosti o vydání osvědčení se předávají 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu 
členského státu, kde má žadatel hlavní 
provozovnu nebo případně sídlo.
3. Vnitrostátní dozorové orgány vydají 
poskytovateli letových navigačních služeb 
osvědčení, jestliže splňuje společné 
požadavky uvedené v článku 6. Osvědčení 
mohou být vydávána jednotlivě pro každý 
typ letové navigační služby definované v 
článku 2 rámcového nařízení nebo pro 
soubor těchto služeb, mimo jiné pokud 
poskytovatel letových provozních služeb 
bez ohledu na své právní postavení 
provozuje a udržuje své vlastní 
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komunikační systémy, navigační systémy 
a systémy pozorování letového provozu. 
Osvědčení jsou pravidelně kontrolována.
4. Osvědčení vymezuje práva a povinnosti 
poskytovatelů letových navigačních služeb 
včetně zásady zákazu diskriminace 
uživatelů vzdušného prostoru v jejich 
přístupu k službám, přičemž zvláštní ohled 
se klade na bezpečnost. Vydání osvědčení 
smí být vázáno pouze na podmínky 
stanovené v příloze II. Tyto podmínky 
musí být objektivně odůvodněné, 
nediskriminační, přiměřené a 
transparentní.
5. Bez ohledu na odstavec 1 mohou 
členské státy povolit, aby byly bez 
uděleného osvědčení letové navigační 
služby poskytovány v celém vzdušném 
prostoru, který spadá pod jejich 
pravomoc, nebo v části tohoto vzdušného 
prostoru, pokud poskytovatel těchto služeb 
tyto služby nabízí v prvé řadě pro pohyby 
letadel mimo rámec všeobecného letového 
provozu. V těchto případech dotčený 
členský stát informuje Komisi a ostatní 
členské státy o svém rozhodnutí a 
opatřeních přijatých k zajištění 
maximálního souladu se společnými 
požadavky.
6. Vnitrostátní dozorové orgány sledují 
dodržování společných požadavků 
a podmínek připojených k osvědčení. 
Podrobnosti tohoto sledování jsou 
zahrnuty do výročních zpráv 
překládaných členskými státy podle čl. 12 
odst. 1 rámcového nařízení. Jestliže 
vnitrostátní dozorový orgán zjistí, že 
držitel osvědčení tyto požadavky nebo 
podmínky nadále neplní, přijme vhodná 
opatření, přičemž zajistí kontinuitu služby 
za podmínky, že není ohrožena 
bezpečnost. Tato opatření mohou 
zahrnovat odebrání osvědčení.
7. Členský stát uzná každé osvědčení, 
které v souladu s tímto článkem vydal jiný 
členský stát.
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8. Za výjimečných okolností mohou 
členské státy odložit provedení tohoto 
článku o šest měsíců ode dne, který 
vyplývá z čl. 19 odst. 2. Toto odložení 
členské státy oznámí Komisi a uvedou 
důvody, které je k němu vedly.

Or. en

Odůvodnění

Obnovení původního ustanovení (odpovídajícímu předchozímu článku 7 nařízení č. 
550/2004), neboť návrh nového návrhu Komise vede k účinnému zastínění určitých modelů 
pro zřizování poskytování letových navigačních služeb. Pro veřejnou správu je například 
obtížné prokázat finanční stabilitu, náležitou odpovědnost a/nebo pojistné krytí.

Pozměňovací návrh 302
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí výlučné 
poskytování letových provozních služeb v 
rámci jednotlivých bloků vzdušného 
prostoru vztahujících se ke vzdušenému 
prostoru, který spadá pod jejich pravomoc. 
Za tímto účelem členské státy jednotlivě 
nebo kolektivně určí jednoho nebo více 
poskytovatelů letových provozních služeb. 
Poskytovatelé letových provozních služeb 
musí splňovat tyto podmínky:

1. Členské státy zajistí výlučné 
poskytování letových provozních služeb v 
rámci jednotlivých bloků vzdušného 
prostoru vztahujících se ke vzdušenému 
prostoru, který spadá pod jejich pravomoc. 
Za tímto účelem členské státy jednotlivě 
nebo kolektivně určí na základě 
nabídkového řízení v souladu s článkem 
35a (nový) tohoto nařízení jednoho nebo 
více poskytovatelů letových provozních 
služeb. Poskytovatelé letových provozních 
služeb musí splňovat tyto podmínky: 

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Isabel García Muñoz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí výlučné 
poskytování letových provozních služeb v 
rámci jednotlivých bloků vzdušného 
prostoru vztahujících se ke vzdušenému 
prostoru, který spadá pod jejich pravomoc. 
Za tímto účelem členské státy jednotlivě 
nebo kolektivně určí jednoho nebo více 
poskytovatelů letových provozních služeb. 
Poskytovatelé letových provozních služeb 
musí splňovat tyto podmínky:

1. Aniž je dotčen článek 30, členské 
státy zajistí výlučné poskytování letových 
provozních služeb v rámci jednotlivých 
bloků vzdušného prostoru vztahujících se 
ke vzdušenému prostoru, který spadá pod 
jejich pravomoc. Za tímto účelem členské 
státy jednotlivě nebo kolektivně určí 
jednoho nebo více poskytovatelů letových 
provozních služeb. Poskytovatelé letových 
provozních služeb musí splňovat tyto 
podmínky: […]

Or. en

Odůvodnění

Písemné dohody (nebo rovnocenná právní ujednání) mezi příslušnými civilními a vojenskými 
orgány by měly zabránit tomu, aby vznikla potřeba určit vojenské poskytovatele letových 
provozních služeb.

Pozměňovací návrh 304
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí výlučné 
poskytování letových provozních služeb v 
rámci jednotlivých bloků vzdušného 
prostoru vztahujících se ke vzdušenému 
prostoru, který spadá pod jejich pravomoc. 
Za tímto účelem členské státy jednotlivě 
nebo kolektivně určí jednoho nebo více 
poskytovatelů letových provozních služeb. 
Poskytovatelé letových provozních služeb 
musí splňovat tyto podmínky:

1. Členské státy zajistí výlučné 
poskytování letových provozních služeb v 
rámci jednotlivých bloků vzdušného 
prostoru vztahujících se ke vzdušenému 
prostoru, který spadá pod jejich pravomoc. 
Za tímto účelem členské státy určí 
poskytovatele letových provozních služeb, 
který je držitelem osvědčení nebo 
prohlášení platného v Unii. Poskytovatelé 
letových provozních služeb musí splňovat 
tyto podmínky:

Or. en
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Pozměňovací návrh 305
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou držiteli platného osvědčení 
nebo platného prohlášení podle článku 41 
nařízení (EU) 2018/1139 a osvědčení 
ekonomické způsobilosti podle čl. 6 odst. 
1;

a) jsou držiteli platného osvědčení 
nebo platného prohlášení podle článku 41 
nařízení (EU) 2018/1139;

Or. en

Odůvodnění

Stát by měl mít možnost vykonávat kontrolu nad poskytovatelem, kterého určil. To je logické s 
ohledem na to, že podle Chicagské úmluvy nese stát plnou odpovědnost za zajištění 
bezpečnosti letu ve svém vzdušném prostoru. V tomto ohledu by měl mít stát možnost stanovit 
požadavky týkající se vlastnictví poskytovatelů, jejich místa registrace, použité infrastruktury 
a správy povinností. Mělo by být zamezeno ustanovením, která by vytvořila vážný předpoklad 
pro vstup globálních společností, jako je Google, Amazon a další - podobně jako je tomu 
„trhu“ s údaji o letovém provozu (ADS) a dalšími doplňkovými službami (CNS, MET atd.). 
Představuje to vážnou hrozbu pro hospodářský model vnitrostátních dozorových orgánů, 
významně snižuje ekonomické přínosy pro stát a v neposlední řadě představuje potenciální 
hrozbu pro národní bezpečnost. Vypuštěný text článku 7 by měl být obnoven.

Pozměňovací návrh 306
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou držiteli platného osvědčení 
nebo platného prohlášení podle článku 41 
nařízení (EU) 2018/1139 a osvědčení 
ekonomické způsobilosti podle čl. 6 odst. 
1;

a) jsou držiteli platného osvědčení 
nebo platného prohlášení podle článku 41 
nařízení (EU) 2018/1139;

Or. en
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Odůvodnění

Poskytovatelé letových navigačních služeb musí být držiteli jediného osvědčení, které splňuje 
požadavky prováděcího nařízení 2017/373 o společných požadavcích, které rovněž obsahuje 
finanční požadavky a požadavky na odpovědnost/pojištění. To by umožnilo omezit další 
složitost systému. 

Pozměňovací návrh 307
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) splňují požadavky na kvalitu 
služeb v souladu s výkonnostními cíli pro 
celou Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každé rozhodnutí o určení poskytovatele 
letových provozních služeb je platné po 
dobu nejvýše deseti let. Členské státy 
mohou rozhodnout, že platnost určení 
poskytovatele letových provozních služeb 
prodlouží.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Určení poskytovatele letových provozních služeb spadá do pravomoci členských států.

Pozměňovací návrh 309
Bogusław Liberadzki
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každé rozhodnutí o určení poskytovatele 
letových provozních služeb je platné po 
dobu nejvýše deseti let. Členské státy 
mohou rozhodnout, že platnost určení 
poskytovatele letových provozních služeb 
prodlouží.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každé rozhodnutí o určení poskytovatele 
letových provozních služeb je platné po 
dobu nejvýše deseti let. Členské státy 
mohou rozhodnout, že platnost určení 
poskytovatele letových provozních služeb 
prodlouží.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Robert Roos

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každé rozhodnutí o určení poskytovatele 
letových provozních služeb je platné po 
dobu nejvýše deseti let. Členské státy 
mohou rozhodnout, že platnost určení 
poskytovatele letových provozních služeb 

vypouští se
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prodlouží.

Or. en

Odůvodnění

Pravomoc určit poskytovatele letových navigačních služeb má členský stát. Členské státy 
pravidelně (čtvrtletně a jednou ročně) spravují a posuzují výkonnost poskytovatelů letových 
navigačních služeb a v případě potřeby zavádějí opatření. Není jasné, jaká je přidaná 
hodnota omezeného určení nad rámec tohoto již zavedeného procesu správy. Toto ustanovení 
by navíc mohlo vést k riziku, že poskytovatel letových navigačních služeb přestane investovat 
a/nebo zastaví výcvik a nábor nových zaměstnanců řízení letového provozu v okamžiku, kdy se 
blíží konec omezeného období určení. Toto chování by mohlo ukázat uměle vylepšenou 
výkonnost v oblasti nákladové efektivnosti, ale mohlo by velmi ohrozit pokračování 
poskytování služeb.

Pozměňovací návrh 312
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každé rozhodnutí o určení poskytovatele 
letových provozních služeb je platné po 
dobu nejvýše deseti let. Členské státy 
mohou rozhodnout, že platnost určení 
poskytovatele letových provozních služeb 
prodlouží.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Mario Furore, Laura Ferrara

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každé rozhodnutí o určení poskytovatele 
letových provozních služeb je platné po 
dobu nejvýše deseti let. Členské státy 
mohou rozhodnout, že platnost určení 

vypouští se
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poskytovatele letových provozních služeb 
prodlouží.

Or. en

Odůvodnění

Podle článku 8 nařízení 550/2004 členské státy zajistí výlučné poskytování letových 
provozních služeb v rámci jednotlivých bloků vzdušného prostoru vztahujících se ke 
vzdušenému prostoru, který spadá pod jejich pravomoc. Za tímto účelem členské státy určí 
poskytovatele letových provozních služeb, který je držitelem osvědčení platného ve 
Společenství. 10 let není v souladu s žádnými plány odborné přípravy či investic ani se 
systémy sledování výkonnosti.

Pozměňovací návrh 314
Nicola Danti

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každé rozhodnutí o určení poskytovatele 
letových provozních služeb je platné po 
dobu nejvýše deseti let. Členské státy 
mohou rozhodnout, že platnost určení 
poskytovatele letových provozních služeb 
prodlouží.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každé rozhodnutí o určení poskytovatele 
letových provozních služeb je platné po 
dobu nejvýše deseti let. Členské státy 
mohou rozhodnout, že platnost určení 
poskytovatele letových provozních služeb 

vypouští se
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prodlouží.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každé rozhodnutí o určení poskytovatele 
letových provozních služeb je platné po 
dobu nejvýše deseti let. Členské státy 
mohou rozhodnout, že platnost určení 
poskytovatele letových provozních služeb 
prodlouží.

Každé rozhodnutí o určení poskytovatele 
letových provozních služeb je platné po 
dobu nejvýše pěti let. Členské státy mohou 
rozhodnout, že platnost určení 
poskytovatele letových provozních služeb 
prodlouží.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doba trvání smlouvy o letových 
provozních službách nesmí překročit 
délku referenčního období. 

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud jde o poskytování 
přeshraničních služeb, členské státy 
zajistí, aby dodržování tohoto článku 
a čl. 18 a čl. 10 odst. 3 nebylo v rozporu 
s jejich vnitrostátním právním systémem 
vyžadujícím, aby poskytovatelé letových 
provozních služeb poskytující služby ve 
vzdušném prostoru spadali pod pravomoc 
daného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Určení poskytovatelů letových 
provozních služeb nepodléhá žádné 
podmínce vyžadující, aby tito 
poskytovatelé:

vypouští se

a) byli vlastněni přímo nebo formou 
většinového podílu drženého členským 
státem, který provedl určení, nebo jeho 
státními příslušníky;
b) měli hlavní místo podnikání nebo 
sídlo na území členského státu, který 
provedl určení;
c) využívali výhradně zařízení 
v členském státě, který provedl určení.

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Bogusław Liberadzki
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Určení poskytovatelů letových 
provozních služeb nepodléhá žádné 
podmínce vyžadující, aby tito 
poskytovatelé:

2. Členské státy zajistí výlučné 
poskytování letových provozních služeb v 
rámci jednotlivých bloků vzdušného 
prostoru vztahujících se ke vzdušenému 
prostoru, který spadá pod jejich 
pravomoc. Za tímto účelem členské státy 
určí poskytovatele letových provozních 
služeb, který je držitelem platného 
osvědčení v rámci Unie1a. Určení 
poskytovatelů letových provozních služeb 
nepodléhá žádné podmínce vyžadující, aby 
tito poskytovatelé:

__________________
1a Ustanovení týkající se desetiletého 
označení poskytovatelů letových 
provozních služeb členskými státy 
vzbuzuje obavy ohledně jeho slučitelnosti 
s Chicagskou úmluvou, která dává 
členským státům pravomoc rozhodovat o 
určení poskytovatelů letových provozních 
služeb. Z hlediska řízení by 10 let nebylo v 
souladu s klíčovými otázkami, jako je 
odborná příprava, investiční cykly nebo 
plány výkonnosti, jak předpokládá 
samotný návrh.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byli vlastněni přímo nebo formou 
většinového podílu drženého členským 
státem, který provedl určení, nebo jeho 
státními příslušníky;

(Netýká se českého znění).
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Or. en

Pozměňovací návrh 322
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) měli hlavní místo podnikání nebo 
sídlo na území členského státu, který 
provedl určení;

b) měli hlavní místo podnikání nebo 
sídlo na území tohoto členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Petar Vitanov, Ismail Ertug, Maria Grapini, Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) využívali výhradně zařízení 
v členském státě, který provedl určení.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vymezí práva 
a povinnosti jednotlivě nebo kolektivně 
určených poskytovatelů letových 
provozních služeb. Tyto povinnosti musí 
zahrnovat podmínky poskytnutí 

3. Členské státy mají diskreční 
pravomoci při výběru poskytovatele 
letových provozních služeb a vymezí práva 
a povinnosti jednotlivě nebo kolektivně 
určených poskytovatelů letových 
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relevantních údajů, umožňujících 
identifikaci pohybů všech letadel ve 
vzdušném prostoru spadajícím pod jejich 
pravomoc.

provozních služeb. Tyto povinnosti musí 
zahrnovat podmínky poskytnutí 
relevantních údajů, umožňujících 
identifikaci pohybů všech letadel ve 
vzdušném prostoru spadajícím pod jejich 
pravomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vymezí práva 
a povinnosti jednotlivě nebo kolektivně 
určených poskytovatelů letových 
provozních služeb. Tyto povinnosti musí 
zahrnovat podmínky poskytnutí 
relevantních údajů, umožňujících 
identifikaci pohybů všech letadel ve 
vzdušném prostoru spadajícím pod jejich 
pravomoc.

3. Členské státy mají diskreční 
pravomoci při výběru poskytovatele 
letových provozních služeb a vymezí práva 
a povinnosti jednotlivě nebo kolektivně 
určených poskytovatelů letových 
provozních služeb. Tyto povinnosti musí 
zahrnovat podmínky poskytnutí 
relevantních údajů, umožňujících 
identifikaci pohybů všech letadel ve 
vzdušném prostoru spadajícím pod jejich 
pravomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vymezí práva 
a povinnosti jednotlivě nebo kolektivně 
určených poskytovatelů letových 
provozních služeb. Tyto povinnosti musí 
zahrnovat podmínky poskytnutí 
relevantních údajů, umožňujících 

3. Členské státy ve smlouvě o 
poskytování letových provozních služeb 
vymezí práva a povinnosti jednotlivě nebo 
kolektivně určených poskytovatelů 
letových provozních služeb. Tyto 
povinnosti musí zahrnovat podmínky 
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identifikaci pohybů všech letadel ve 
vzdušném prostoru spadajícím pod jejich 
pravomoc.

poskytnutí relevantních údajů, 
umožňujících identifikaci pohybů všech 
letadel ve vzdušném prostoru spadajícím 
pod jejich pravomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vymezí práva 
a povinnosti jednotlivě nebo kolektivně 
určených poskytovatelů letových 
provozních služeb. Tyto povinnosti musí 
zahrnovat podmínky poskytnutí 
relevantních údajů, umožňujících 
identifikaci pohybů všech letadel ve 
vzdušném prostoru spadajícím pod jejich 
pravomoc.

3. Členské státy vymezí práva 
a povinnosti poskytovatelů letových 
provozních služeb. Tyto povinnosti musí 
zahrnovat podmínky poskytnutí 
relevantních údajů, umožňujících 
identifikaci pohybů všech letadel ve 
vzdušném prostoru spadajícím pod jejich 
pravomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Mario Furore, Laura Ferrara

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy mají diskreční 
pravomoci při výběru poskytovatele 
letových provozních služeb.

Or. en

Odůvodnění

Diskreční pravomoc státu by měla být obnovena, jak je tomu již v případě článku 8 nařízení 
550/2204, podle něhož členské státy zajišťují poskytování výlučných letových provozních 
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služeb pro konkrétní bloky vzdušného prostoru s ohledem na vzdušný prostor pod jejich 
pravomocí. K tomuto účelu členské státy určí poskytovatele letových provozních služeb, který 
je držitelem platného osvědčení.

Pozměňovací návrh 329
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 a (nový)
Vztahy mezi poskytovateli služeb

1. Poskytovatelé letových provozních 
služeb mohou využít letových služeb 
ostatních poskytovatelů služeb, kterým 
bylo vydáno osvědčení v Unii.
2. Poskytovatelé letových provozních 
služeb formalizují své pracovní vztahy 
písemnými dohodami nebo obdobnými 
právními ujednáními, ve kterých jsou 
stanoveny jednotlivé povinnosti a funkce 
převzaté každým poskytovatelem a které 
umožňují výměnu provozních údajů mezi 
všemi poskytovateli služeb, pokud se jedná 
o všeobecný letový provoz. Tyto dohody 
nebo ujednání se oznamují příslušnému 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu nebo 
příslušným vnitrostátním dozorovým 
orgánům. Je vyžadován souhlas 
dotčených členských států.

Or. en

Odůvodnění

Návrh nařízení neobsahuje žádné konkrétní ustanovení, které by poskytovateli letových 
provozních služeb (ATSP) umožňovalo přenést letové provozní služby na jiný subjekt, který 
byl certifikován podle právních předpisů EU a který je podle stávajícího uspořádání upraven 
v článku 10 nařízení (ES) č. 550/2004.


