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Pakeitimas 16
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 549/200423, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 550/200424 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 551/200425 
buvo iš esmės keičiami. Kadangi tuos 
reglamentus reikia keisti dar kartą, dėl 
aiškumo jie turėtų būti išdėstyti nauja 
redakcija;

(1) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 549/200423, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 550/200424 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 551/200425 
buvo iš esmės keičiami. Kadangi tuos 
reglamentus reikia keisti dar kartą siekiant 
užtikrinti, kad oro erdvės politika būtų 
perspektyvi ir skatintų šio sektoriaus 
atsparumą, veiksmingumą ir 
konkurencingumą, dėl aiškumo jie turėtų 
būti išdėstyti nauja redakcija;

__________________ __________________
23 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004 
nustatantis bendro Europos dangaus 
sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) 
(OL L 96, 2004 3 31, p. 1).

23 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 549/2004 
nustatantis bendro Europos dangaus 
sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) 
(OL L 96, 2004 3 31, p. 1).

24 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 550/2004 
dėl oro navigacijos paslaugų teikimo 
bendrame Europos danguje (paslaugų 
teikimo reglamentas) (OL L 96, 2004 3 31, 
p. 10).

24 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 550/2004 
dėl oro navigacijos paslaugų teikimo 
bendrame Europos danguje (paslaugų 
teikimo reglamentas) (OL L 96, 2004 3 31, 
p. 10).

25 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 551/2004 
dėl bendro Europos dangaus oro erdvės 
organizavimo ir naudojimo (oro erdvės 
reglamentas) (OL L 96, 2004 3 31, p. 20).

25 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 551/2004 
dėl bendro Europos dangaus oro erdvės 
organizavimo ir naudojimo (oro erdvės 
reglamentas) (OL L 96, 2004 3 31, p. 20).

Or. en

Pagrindimas

Manome, kad dabartinė COVID-19 pandemija suteikia galimybę ryžtingai reformuoti šį 
sektorių ir padaryti jį perspektyviu.
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Pakeitimas 17
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) siekiant atsižvelgti į platesnės 
Europos aviacijos sektoriaus aplinkos 
pokyčius, pvz. 2019 m. lapkričio 28 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
kritinės klimato ir aplinkos padėties ir ES 
skaitmeninę darbotvarkę, būtina padidinti 
Europos aviacijos sektoriaus aplinkos 
apsaugos efektyvumą;

Or. en

Pagrindimas

Būtina nurodyti svarbiausius pokyčius, įvykusius platesnėje aviacijos sektoriaus aplinkoje nuo 
dalinio bendro požiūrio į pasiūlymą dėl BED 2+ priėmimo. Šie pokyčiai turi didelį poveikį 
atitinkamai politikai, reguliavimo iniciatyvoms ir rinkoms.

Pakeitimas 18
João Ferreira, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) kadangi pagal 1944 m. Čikagos 
konvenciją valstybės yra atsakingos už oro 
eismo paslaugų valdymą ir teikimą 
tiesiogiai arba jas deleguojant; kadangi 
vykdant Europos oro erdvės valdymo 
darbą vadovaujantis šioje Konvencijoje 
įtvirtintais principais visada buvo 
užtikrinamas reikiamas saugos lygis ir 
sudaromos sąlygos priimti tinkamas 
priemones ir politiką, kalbant tiek apie 
oro eismo valdymą Europos lygmeniu, 
tiek apie priimtas priemones, kurias 
taikant pavyko gerokai sumažinti 
perkrovą ir vėlavimus, taigi, ir veiklos 
išlaidas, o šios nuostatos niekada nekėlė 
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kliūčių užtikrinti, kad Europos oro eismas 
būtų saugus, sklandus ir efektyvus;

Or. pt

Pakeitimas 19
João Ferreira, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) kadangi Čikagos konvencijoje 
nustatytose taisyklėse palikta erdvės oro 
eismui evoliucionuoti ir organizuoti 
remiantis operatyviniais poreikiais, kurie 
turėtų gerėti su vystymosi strategijomis ir 
valstybės suverenitetu, o ne rinkos 
interesais ar pelno kaip pagrindinio tikslo 
siekimu; kadangi, kitaip nei pagal šios 
konvencijos taisykles, pagal teisės aktų 
rinkinį BED 2+ oro eismo paslaugos 
teikiamos ONPT, kurį paskiria ne 
valstybės, o kuris siūlo sąnaudų ir naudos 
santykį pagal viršnacionalinius pinigų 
politikos kriterijus; 

Or. pt

Pakeitimas 20
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) būtina užtikrinti teisinį tikrumą 
įgyvendinant bendrąją transporto politiką. 
Tai reiškia, kad reikia aiškiai pasidalinti 
kompetencijas tarp Sąjungos ir valstybių 
narių. Jei sprendimų priėmimo 
įgaliojimai suteikiami nevalstybiniams 
subjektams, užtikrinama, kad tokie 
įgaliojimai nesusikirstų su valstybių narių 
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prerogatyvomis;
Or. en

Pagrindimas

Teisinis tikrumas yra tiek pagrindinis ES teisės principas, tiek svarbi išankstinė sąlyga norint 
sukurti tikrai veikiantį ir veiksmingą bendrą Europos dangų. Visų pirma, ES įgyta 
kompetencija OEV srityje turėtų būti aiškiai apibrėžta. Jeigu sprendimų priėmimo procese 
dalyvauja nevalstybiniai subjektai, tiksli jų sprendimų priėmimo įgaliojimų apimtis turėtų būti 
išaiškinta ir reikėtų pasirūpinti, kad nebūtų dalinių sutapimų ir susikirtimų su ES, valstybių 
narių ir jų institucijų sprendimų priėmimo įgaliojimais.

Pakeitimas 21
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) norint įgyvendinti bendrąją 
transporto politiką, reikia sukurti 
veiksmingą oro transporto sistemą, 
leidžiančią saugiai, reguliariai ir tvariai 
teikti oro transporto paslaugas, optimizuoti 
pajėgumus ir palengvinančią laisvą prekių, 
asmenų ir paslaugų judėjimą;

(5) norint įgyvendinti bendrąją 
transporto politiką, reikia sukurti 
veiksmingą oro transporto sistemą, 
leidžiančią saugiai, reguliariai ir tvariai 
teikti oro transporto paslaugas, optimizuoti 
visos jų visumos veiksmingumą, kuris bus 
nuolat atnaujinamas ir nustatomas pagal 
sektoriaus išmetamo teršalų kiekio 
mažinimo poreikius, siekiant tinkamai 
prisidėti prie bendrų tikslų, nustatytų 
Europos klimato teisės aktu, ir 
palengvinančią laisvą prekių, asmenų ir 
paslaugų judėjimą;

Or. en

Pakeitimas 22
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) bendro Europos dangaus 
reglamento peržiūra vyksta COVID-19 
pandemijos sukrėstame pasaulyje, o tai 
reiškė, kad labai sumažėjo aviacijos 
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veikla. Taip pat didėja supratimas 
pasaulio mastu, kad aplinkos ir klimato 
būklės blogėjimas turi itin neigiamą 
poveikį ir kelią grėsmę žmonių sveikatai. 
Sąjungos lygmeniu buvo nustatytas 
Europos žaliasis kursas, įskaitant nulinės 
taršos tikslą ir priesaiką „nedaryti 
reikšmingos žalos“ mūsų aplinkai, o 
Europos klimato teisės aktas, kuriame 
numatyti konkretūs išmetamųjų teršalų 
kiekio mažinimo tikslai siekiant klimato 
neutralumo, priimamas kartu. 2020 m. 
gruodžio 9 d. buvo pristatyta Darnaus ir 
išmanaus judumo strategija, kurioje 
aiškiai įsipareigojama skubiai sumažinti 
aviacijos sektoriaus priklausomybę nuo 
iškastinio kuro ir sukurti netaršius oro 
uostus, kaip vieną iš jos iniciatyvų;

Or. en

Pakeitimas 23
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) šiuo metu aviacija yra labai 
priklausoma nuo teršiančio iškastinio 
kuro, kuris lemia neigiamai klimatą 
veikiančių šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimą. Be anglies dioksido, taip 
pats svarbūs yra išmetamieji ne CO2 
teršalai, pvz., inversijos pėdsakai arba 
NOx, kurie remiantis moksliniais 
įrodymais, turi atitinkamą poveikį klimato 
kaitai. Be priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo, projektuojant būsimą 
aviaciją ir oro eismo valdymą reikia imtis 
visapusiškų veiksmų, kuriais būtų 
siekiama išvengti inversijos pėdsakų ir 
visų šių klimatą veikiančių išmetalų;
__________________
1a Žr. COM(2020) 747 final, „Atnaujinta 
aviacijos sektoriaus su išmetamu CO2 
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kiekiu nesusijusio poveikio klimatui 
analizė ir galimos politikos priemonės 
pagal ES Apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos direktyvos 30 straipsnio 
4 dalį“.

Or. en

Pakeitimas 24
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
6 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6c) bendras Europos dangus yra 
numatytas kaip sistema, kuri turėtų 
nuolat prisidėti prie bent 10 proc. klimatui 
poveikį darančių išmetamųjų teršalų 
kiekio mažinimo pagal Darnaus ir 
išmanaus judumo strategiją, kuris turėtų 
būti suprantamas apibendrintai. 
Atsižvelgiant į kritinę klimato padėtį ir 
svarbų vaidmenį, kurį turi atlikti 
transporto sektorius, įskaitant aviaciją, 
įgyvendinant klimato politikos tikslus, 
nustatytus Europos klimato teisės aktu, tai 
tyrėtų būti pagrindinis nerimą keliantis 
klausimas, be visų kitų mažiau 
suskaidytos oro erdvės ir labiau 
integruoto oro eismo valdymo privalumų;

Or. en

Pakeitimas 25
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
6 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6d) degalų naudojimo efektyvumo 
padidėjimas ir mažesnis išmetamų teršalų 
kiekis dėl optimizuotų pavienių skrydžių 
maršrutų neturėtų būti laikomi veiksniu, 
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sudarančiu sąlygas didinti eismo apimtį, 
nes kitaip jis turėtų atvirkštinį poveikį 
bendram išmetamų teršalų kiekiui ir 
apskritai būtų labiau žalingas klimatui ir 
aplinkai, negu dabartinė padėtis. Vietoj 
to, jie turėtų būti laikomi veikiau veiksniu, 
sudarančiu sąlygas racionaliau išnaudoti 
oro erdvę, vietoj išmetamą teršalų kiekį 
didinančių nutūpimų suteikiant daugiau 
tiesioginių skrydžių galimybių. 
Veiksmingiau naudojant oro erdvę taip 
pat turėtų atsirasti daugiau laiko tarpsnių 
pasirinkimo paskirstymo galimybių ir 
dažniausiai turėtų sutrumpėti nusileidimo 
ir išskridimo tvarkaraštis, o tai būtų 
naudinga tiek įgulos, tiek oro uosto 
darbuotojų darbo sąlygų, taip pat piliečių, 
gyvenančių teritorijoje, kuriai poveikį turi 
oro uosto veikla, gyvenimo kokybės, 
požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 26
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) OEV aplinkosauginio 
veiksmingumo pagerinimais tiesiogiai 
prisidedama ir prie Paryžiaus susitarime 
dėl klimato kaitos bei Komisijos Europos 
žaliajame kurse iškeltų tikslų siekimo, visų 
pirma mažinant aviacijos išmetamų teršalų 
kiekį;

(7) Ir priešingai OEV aplinkosauginio 
veiksmingumo pagerinimais tiesiogiai 
prisidedama prie Paryžiaus susitarime dėl 
klimato kaitos bei Komisijos Europos 
žaliajame kurse iškeltų tikslų siekimo, visų 
pirma mažinant aviacijos išmetamų teršalų 
kiekį, didinant OEV aplinkosauginį 
veiksmingumą negalima savaime 
užtikrinti aviacijos sektoriaus 
aplinkosauginio veiksmingumo. Be to, 
kadangi dėl didesnio eismo lygio 
išmetamas didesnis teršalų kiekis ir 
daromas didesnis ne CO₂ poveikis, 
galimybių kuo veiksmingiau naudotis oro 
erdve negalima sudaryti neatsižvelgiant į 
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poveikį aplinkai;

Or. en

Pagrindimas

Nors OEV sektorius labai reikšmingai prisideda prie aplinkosauginio veiksmingumo, visų 
pirma išvengiant vėlavimų ir perkrovų, optimizuojant eismo srautus ir užtikrinant tvarų oro 
erdvės naudojimą, turėtų būti paaiškinta, kad OEV savaime negali išspręsti aplinkosauginio 
veiksmingumo problemų, su kuriomis susiduria aviacijos sektorius. OEV veiksmingumas ir 
toliau turėtų būti prioritetas, nes esant didesniam eismo lygiui daromas didesnis poveikis 
aplinkai.

Pakeitimas 27
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) OEV aplinkosauginio 
veiksmingumo pagerinimais tiesiogiai 
prisidedama ir prie Paryžiaus susitarime 
dėl klimato kaitos bei Komisijos Europos 
žaliajame kurse iškeltų tikslų siekimo, visų 
pirma mažinant aviacijos išmetamų teršalų 
kiekį;

(7) OEV aplinkosauginio ir klimato 
apsaugos veiksmingumo pagerinimai turi 
būti parengti ir suderinti taip, kad bendrai 
būtų tiesiogiai prisidedama prie Paryžiaus 
susitarime dėl klimato kaitos bei Komisijos 
Europos žaliajame kurse iškeltų tikslų 
siekimo, visų pirma mažinant aviacijos 
išmetamų teršalų kiekį. Europos Komisija 
turėtų nuolat stebėti bendrą OEV 
veiksmingumo poveikį išmetamo CO2 ir 
ne CO2 kiekio mažinimui ir reguliariai 
teikti ataskaitas apie jį;

Or. en

Pakeitimas 28
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) OEV aplinkosauginio 
veiksmingumo pagerinimais tiesiogiai 

(7) OEV aplinkosauginio 
veiksmingumo pagerinimais tiesiogiai 
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prisidedama ir prie Paryžiaus susitarime 
dėl klimato kaitos bei Komisijos Europos 
žaliajame kurse iškeltų tikslų siekimo, visų 
pirma mažinant aviacijos išmetamų teršalų 
kiekį;

prisidedama ir prie Paryžiaus susitarime 
dėl klimato kaitos bei Komisijos Europos 
žaliajame kurse iškeltų tikslų siekimo, visų 
pirma mažinant aviacijos išmetamų teršalų 
kiekį. Turi būti tinkamai atsižvelgiama į 
ribotą ONPT veiksmų laivę šiuo 
klausimu. Turėtų būti stebimas kitų 
aviacijos suinteresuotųjų subjektų 
poveikis OEV veiksmingumui;

Or. en

Pagrindimas

Tik tiek ONPT gali padaryti, kad pagerintų aviacijos rezultatus aplinkos apsaugos srityje. 
Daug daugiau galima padaryti kitose aviacijos srityse, siekiant pagerinti rezultatus, pvz, 
atnaujinti parką arba tvariuosius aviacinius degalus. Naudojamasi naujausiu Eurokontrolės 
tyrimu. Daugelis dalykų nėra ONPT kompetencijos sritis.

Pakeitimas 29
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) oro erdvė sudaro bendrus visų 
kategorijų naudotojų išteklius, kuriuos jie 
visi turi lanksčiai naudoti, užtikrinant 
teisingumą bei skaidrumą ir kartu 
atsižvelgiant į valstybių narių saugumo 
bei gynybos poreikius ir tarptautinėse 
organizacijose prisiimtus įsipareigojimus;

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant užtikrinti nuoseklią ir gerą (10) siekiant užtikrinti nuoseklią ir gerą 



PE680.868v01-00 12/195 AM\1223793LT.docx

LT

paslaugų teikimo Europoje priežiūrą, 
nacionalinėms priežiūros institucijoms 
turėtų būti užtikrintas pakankamas 
nepriklausomumas ir ištekliai. Tai neturėtų 
trukdyti nacionalinei priežiūros institucijai 
būti reguliavimo institucijos, kurios 
kompetencija apima kelis reguliuojamus 
sektorius, dalimi, jei ta reguliavimo 
institucija atitinka nepriklausomumo 
reikalavimus, ar būti organizaciniu 
požiūriu sujungta su nacionaline 
konkurencijos institucija; 

paslaugų teikimo Europoje priežiūrą, 
nacionalinėms priežiūros institucijoms 
turėtų būti užtikrintas biudžeto ir finansų 
nepriklausomumas ir pakankami ištekliai. 
Tai neturėtų trukdyti nacionalinei 
priežiūros institucijai būti reguliavimo 
institucijos, kurios kompetencija apima 
kelis reguliuojamus sektorius, dalimi, jei ta 
reguliavimo institucija atitinka 
nepriklausomumo reikalavimus, ar būti 
organizaciniu požiūriu sujungta su 
nacionaline konkurencijos institucija;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti visišką nacionalinių valdžios institucijų nepriklausomumą, įskaitant 
biudžeto ir finansų nepriklausomumą, kad galėtų atlikti savo užduotis, visų pirma priežiūrą.

Pakeitimas 31
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) nacionalinių priežiūros institucijų 
finansavimas turėtų užtikrinti jų 
nepriklausomumą ir galimybę joms veikti 
vadovaujantis sąžiningumo, skaidrumo, 
nediskriminavimo ir proporcingumo 
principais. Tinkamos darbuotojų skyrimo 
procedūros turėtų padėti užtikrinti 
nacionalinių priežiūros institucijų 
nepriklausomumą, visų pirma užtikrinant, 
kad už strateginius sprendimus atsakingus 
asmenis skirtų viešosios valdžios 
institucija, neturinti tiesioginių 
nuosavybės teisių į oro navigacijos 
paslaugų teikėjus;

(11) nacionalinių priežiūros institucijų 
finansavimas turėtų užtikrinti jų 
nepriklausomumą ir galimybę joms veikti 
vadovaujantis sąžiningumo, skaidrumo, 
nediskriminavimo ir proporcingumo 
principais. Tinkamos darbuotojų skyrimo 
procedūros turėtų būti nustatytos 
nacionaliniu lygmeniu ir padėti užtikrinti 
nacionalinių priežiūros institucijų 
nepriklausomumą, visų pirma užtikrinant, 
kad už strateginius sprendimus atsakingus 
asmenis skirtų viešosios valdžios 
institucija, užtikrinant sprendimų 
priėmimo proceso skaidrumą1a;

__________________
1a Įdarbinimo procesai yra 
reglamentuojami vietos teisės aktais; labai 
dažnai ONPT pagrindinį vykdomąjį 
direktorių arba generalinį direktorių, 
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kuris daugumoje valstybių yra ir ONPT 
savininkas, skiria valstybė. 

Or. en

Pakeitimas 32
Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) nacionalinių priežiūros institucijų 
finansavimas turėtų užtikrinti jų 
nepriklausomumą ir galimybę joms veikti 
vadovaujantis sąžiningumo, skaidrumo, 
nediskriminavimo ir proporcingumo 
principais. Tinkamos darbuotojų skyrimo 
procedūros turėtų padėti užtikrinti 
nacionalinių priežiūros institucijų 
nepriklausomumą, visų pirma užtikrinant, 
kad už strateginius sprendimus atsakingus 
asmenis skirtų viešosios valdžios 
institucija, neturinti tiesioginių 
nuosavybės teisių į oro navigacijos 
paslaugų teikėjus;

(11) nacionalinių priežiūros institucijų 
finansavimas turėtų užtikrinti jų 
nepriklausomumą ir galimybę joms veikti 
vadovaujantis sąžiningumo, skaidrumo, 
nediskriminavimo ir proporcingumo 
principais. Tinkamos darbuotojų skyrimo 
procedūros turėtų padėti užtikrinti 
nacionalinių priežiūros institucijų 
nepriklausomumą, o tinkamomis 
nuostatomis turėtų būti užtikrinama, kad 
už strateginius sprendimus atsakingi 
asmenys veiktų savarankiškai;

Or. en

Pagrindimas

Dauguma Europos maršruto ONTP priklauso valstybėms, o nuosavybės teisėmis naudojasi už 
finansus ir transportą atsakingos ministerijos. Su šiuo pasiūlymu valstybėms narėms būtų 
neįmanoma įsikišti į skyrimo procesą.

Pakeitimas 33
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) nacionalinių priežiūros institucijų 
finansavimas turėtų užtikrinti jų 

(11) viešasis nacionalinių priežiūros 
institucijų finansavimas turėtų užtikrinti jų 
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nepriklausomumą ir galimybę joms veikti 
vadovaujantis sąžiningumo, skaidrumo, 
nediskriminavimo ir proporcingumo 
principais. Tinkamos darbuotojų skyrimo 
procedūros turėtų padėti užtikrinti 
nacionalinių priežiūros institucijų 
nepriklausomumą, visų pirma užtikrinant, 
kad už strateginius sprendimus atsakingus 
asmenis skirtų viešosios valdžios 
institucija, neturinti tiesioginių nuosavybės 
teisių į oro navigacijos paslaugų teikėjus;

nepriklausomumą ir galimybę joms veikti 
vadovaujantis sąžiningumo, skaidrumo, 
nediskriminavimo ir proporcingumo 
principais. Tinkamos kompetentingų 
darbuotojų skyrimo procedūros turėtų 
padėti užtikrinti nacionalinių priežiūros 
institucijų nepriklausomumą, visų pirma 
užtikrinant, kad už strateginius sprendimus 
atsakingus asmenis skirtų viešosios 
valdžios institucija, neturinti tiesioginių 
nuosavybės teisių į oro navigacijos 
paslaugų teikėjus;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) nacionalinių priežiūros institucijų 
finansavimas turėtų užtikrinti jų 
nepriklausomumą ir galimybę joms veikti 
vadovaujantis sąžiningumo, skaidrumo, 
nediskriminavimo ir proporcingumo 
principais. Tinkamos darbuotojų skyrimo 
procedūros turėtų padėti užtikrinti 
nacionalinių priežiūros institucijų 
nepriklausomumą, visų pirma užtikrinant, 
kad už strateginius sprendimus atsakingus 
asmenis skirtų viešosios valdžios 
institucija, neturinti tiesioginių nuosavybės 
teisių į oro navigacijos paslaugų teikėjus;

(11) nacionalinių priežiūros institucijų 
finansavimas turėtų užtikrinti jų 
nepriklausomumą ir galimybę joms veikti 
vadovaujantis sąžiningumo, skaidrumo, 
nediskriminavimo ir proporcingumo 
principais. Tinkamos darbuotojų skyrimo 
procedūros ir kriterijai turėtų padėti 
užtikrinti nacionalinių priežiūros institucijų 
nepriklausomumą, visų pirma užtikrinant, 
kad už strateginius sprendimus atsakingus 
asmenis skirtų viešosios valdžios 
institucija, neturinti tiesioginių nuosavybės 
teisių į oro navigacijos paslaugų teikėjus;

Or. en

Pakeitimas 35
Mario Furore, Laura Ferrara

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) nacionalinių priežiūros institucijų 
finansavimas turėtų užtikrinti jų 
nepriklausomumą ir galimybę joms veikti 
vadovaujantis sąžiningumo, skaidrumo, 
nediskriminavimo ir proporcingumo 
principais. Tinkamos darbuotojų skyrimo 
procedūros turėtų padėti užtikrinti 
nacionalinių priežiūros institucijų 
nepriklausomumą, visų pirma užtikrinant, 
kad už strateginius sprendimus atsakingus 
asmenis skirtų viešosios valdžios 
institucija, neturinti tiesioginių 
nuosavybės teisių į oro navigacijos 
paslaugų teikėjus;

(11) nacionalinių priežiūros institucijų 
finansavimas turėtų užtikrinti jų 
nepriklausomumą ir galimybę joms veikti 
vadovaujantis sąžiningumo, skaidrumo, 
nediskriminavimo ir proporcingumo 
principais. Tinkamos darbuotojų skyrimo 
procedūros turėtų padėti užtikrinti 
nacionalinių priežiūros institucijų 
nepriklausomumą, visų pirma užtikrinant, 
kad už strateginius sprendimus atsakingus 
asmenis skirtų viešosios valdžios 
institucija, užtikrinant sprendimų 
priėmimo proceso skaidrumą;

Or. en

Pagrindimas

Įdarbinimo procesai yra reglamentuojami nacionaliniais teisės aktais, o procedūros yra 
valstybių narių, kurios taip pat galėtų būti oro navigacijos paslaugų teikėjų savininkės, 
kompetencija.

Pakeitimas 36
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) oro eismo paslaugų teikėjų 
bendradarbiavimas yra svarbi Europos 
OEV sistemos veiklos rezultatų gerinimo 
priemonė ir turėtų būti skatinamas. 
Valstybės narės turėtų galėti kurti 
bendradarbiavimo mechanizmus 
neapsiribodamos iš anksto nustatytomis 
bendradarbiavimo formomis ir 
geografiniais rajonais;

(13) oro eismo paslaugų teikėjų 
bendradarbiavimas yra svarbi Europos 
OEV sistemos veiklos rezultatų gerinimo 
priemonė ir turėtų būti skatinamas. Taip 
pat turėtų būti skatinamas civilinių ir 
karinių oro paslaugų teikėjų 
bendradarbiavimas, siekiant padidinti 
Europos OEV sistemos saugumą, 
efektyvumą ir veiksmingumą. Valstybės 
narės turėtų galėti kurti bendradarbiavimo 
mechanizmus neapsiribodamos iš anksto 
nustatytomis bendradarbiavimo formomis 
ir geografiniais rajonais;

Or. en
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Pakeitimas 37
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) atsižvelgiant į tinklo valdytojo kaip 
vykdančiosios organizacijos vaidmenį ir 
tebevykstančią sektorius reformą, tinklo 
valdytojo funkcija turėtų būti suprantama 
kaip sektoriaus subjektų partnerystė ir 
toliau plėtojama jos link1a; 

__________________
1a Iš 2013 m. Europos Komisijos pateikto 
ir Europos Parlamento priimto pasiūlymo 
23 konstatuojamosios dalies.

Or. en

Pakeitimas 38
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) oro navigacijos paslaugų teikėjų 
saugos sertifikavimą ir priežiūrą vykdo 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
arba Europos Sąjungos aviacijos saugos 
agentūra (toliau – Agentūra) pagal 
Reglamente (ES) 2018/1139 nustatytus 
reikalavimus ir procesus. Norintiems teikti 
oro navigacijos paslaugas reikia nustatyti 
papildomus su finansiniu tvirtumu, 
atsakomybe ir draudimu susijusius 
reikalavimus ir reikalauti ekonominės 
pažymos. Oro navigacijos paslaugų 
teikėjas paslaugas turėtų galėti teikti 
paslaugas Sąjungoje tik jei turi ir saugos 
sertifikatą, ir ekonominę pažymą;

(14) oro navigacijos paslaugų teikėjų 
saugos sertifikavimą ir priežiūrą vykdo 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
arba Europos Sąjungos aviacijos saugos 
agentūra (toliau – Agentūra) pagal 
Reglamente (ES) 2018/1139 nustatytus 
reikalavimus ir procesus.

Or. en
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Pakeitimas 39
Isabel García Muñoz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) oro navigacijos paslaugų teikėjų 
saugos sertifikavimą ir priežiūrą vykdo 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
arba Europos Sąjungos aviacijos saugos 
agentūra (toliau – Agentūra) pagal 
Reglamente (ES) 2018/1139 nustatytus 
reikalavimus ir procesus. Norintiems teikti 
oro navigacijos paslaugas reikia nustatyti 
papildomus su finansiniu tvirtumu, 
atsakomybe ir draudimu susijusius 
reikalavimus ir reikalauti ekonominės 
pažymos. Oro navigacijos paslaugų 
teikėjas paslaugas turėtų galėti teikti 
paslaugas Sąjungoje tik jei turi ir saugos 
sertifikatą, ir ekonominę pažymą;

(14) oro navigacijos paslaugų teikėjų 
saugos sertifikavimą ir priežiūrą vykdo 
nacionalinės kompetentingos institucijos 
arba Europos Sąjungos aviacijos saugos 
agentūra (toliau – Agentūra) pagal 
Reglamente (ES) 2018/1139 nustatytus 
reikalavimus ir procesus. Norintiems teikti 
oro navigacijos paslaugas reikia nustatyti 
papildomus su finansiniu tvirtumu, 
atsakomybe ir draudimu susijusius 
reikalavimus ir reikalauti ekonominės 
pažymos. Oro navigacijos paslaugų 
teikėjas paslaugas turėtų galėti teikti 
paslaugas Sąjungoje tik jei turi ir saugos 
sertifikatą, ir ekonominę pažymą. Šis 
reikalavimas neturėtų būti taikomas 
kariniams paslaugų teikėjams, kuriems 
valstybės narės kuo labiau užtikrina 
atitiktį bendriems reikalavimams;

Or. en

Pagrindimas

Ekonominė pažyma yra vadinamasis vienas visiems tinkamas sprendimas, kuriuo užkraunama 
papildoma administracinė našta ONTP (kurio nauda turėtų būti tinkamai pagrįsta). Tačiau 
tai yra ne tik administracinė našta, bet ir kliūtis tiems ONTP, kuriems paslaugų teikimas 
civilinėms bepilotėms transporto priemonėms nėra jų veiklos pagrindas, pvz., karinių 
paslaugų teikėjams.

Pakeitimas 40
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) oro erdvės naudotojai neturėtų būti 
diskriminuojami teikiant lygiavertes oro 
navigacijos paslaugas;

(15) nors oro erdvės naudotojai neturėtų 
būti diskriminuojami teikiant lygiavertes 
oro navigacijos paslaugas, galimybės 
naudotis oro erdve ir oro navigacijos 
mokesčių dydis gali priklausyti nuo 
bendro orlaivio poveikio aplinkai ir 
aplinkosauginio veiksmingumo, kaip ir 
mokesčių moduliacijos remiantis 
aplinkosauginiais kriterijais atveju. Be to, 
pagal Europos Komisijos Darnaus ir 
išmanaus judumo strategiją 
(COM(2020) 789), būtina užtikrinti išorės 
sąnaudų internalizavimą įgyvendinant 
principus „teršėjas moka“ ir „naudotojas 
moka“, visų pirma pasinaudojant anglies 
dioksido apmokestinimo ir infrastruktūros 
apmokestinimo mechanizmais;

Or. en

Pagrindimas

Šioje konstatuojamoje dalyje turėtų būti nurodyta galimybė taikyti naują požiūrį į galimybių 
naudotis oro erdve suteikimo ir apmokestinimą už tai, atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą dėl 
mokesčių moduliacijos. Šią politiką reikia įgyvendinti nediskriminuojant. Be to, turėtų būti 
pateikiama nuorodą į neseniai paskelbtą Komisijos politikos dokumentą dėl Darnaus ir 
išmanaus judumo strategijos ir svarbiausius tos strategijos principus.

Pakeitimas 41
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) oro erdvės naudotojai neturėtų būti 
diskriminuojami teikiant lygiavertes oro 
navigacijos paslaugas;

(15) oro erdvės naudotojai neturėtų būti 
diskriminuojami teikiant lygiavertes oro 
navigacijos paslaugas. Ši nuostata 
netaikoma, jei skirtingiems oro erdvės 
naudotojams taikomos skirtingos sąlygos 
remiantis iš dalies pakeista veiksmingumo 
ir mokesčių sistema, pagal kurią galima 
diferencijuoti mokesčius remiantis 
paslaugų lygiu, taip pat klimato apsaugos 
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ir aplinkosauginiu veiksmingumu; 
Or. en

Pakeitimas 42
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) oro erdvės naudotojai neturėtų būti 
diskriminuojami teikiant lygiavertes oro 
navigacijos paslaugas;

(15) oro erdvės naudotojai neturėtų būti 
diskriminuojami teikiant lygiavertes oro 
navigacijos paslaugas. Ši nuostata 
netaikoma, jei skirtingiems oro erdvės 
naudotojams taikomos skirtingos sąlygos 
remiantis iš dalies pakeista veiksmingumo 
ir rinkliavų sistema, pagal kurią galima 
diferencijuoti mokesčius remiantis 
paslaugų lygiu;

Or. en

Pakeitimas 43
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) oro erdvės naudotojai neturėtų būti 
diskriminuojami teikiant lygiavertes oro 
navigacijos paslaugas;

(15) oro erdvės naudotojai neturėtų būti 
diskriminuojami teikiant lygiavertes oro 
navigacijos paslaugas. Ši nuostata 
netaikoma, jei skirtingiems oro erdvės 
naudotojams taikomos skirtingos sąlygos 
remiantis iš dalies pakeista veiksmingumo 
ir rinkliavų sistema, pagal kurią galima 
diferencijuoti mokesčius remiantis 
paslaugų lygiu;

Or. en

Pagrindimas

Jeigu ši nuostata nebūtų iš dalies pakeista, ateityje galėtų būti užkirstas kelias bet kokiam 
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ekologiško oro erdvės naudotojų elgesio skatinimui. Turėtų būti numatyta galimybė leisti 
moduliuoti mokesčius, siekiant skatinti aplinkai palankų elgesį, orlaivius ir pan.

Pakeitimas 44
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) išimties tvarka teikiamos oro eismo 
paslaugos turėtų būti skiriamos ir joms 
turėtų būti taikomi būtinieji viešojo 
intereso reikalavimai;

(16) valstybės prerogatyvos, susijusios 
su valstybių narių atsakomybe vykdyti 
savo funkcijas pagal Čikagos konvencijos 
taikymo sritį, turėtų būti aiškiai atskirtos 
nuo ekonominės veiklos. Išimties tvarka 
teikiamos oro eismo paslaugos turėtų būti 
skiriamos ir joms turėtų būti taikomi 
būtinieji viešojo intereso reikalavimai;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į laipsnišką OEV funkcijų privatizavimą ir liberalizavimą, tikimasi, kad ES 
konkurencijos įstatymas atliks vis didesnį vaidmenį šiame sektoriuje. Šiomis aplinkybėmis 
būtina aiškiai atskirti valstybės prerogatyvas ir rinka grindžiamą ekonominę veiklą.

Pakeitimas 45
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) oro eismo paslaugų teikėjai arba 
oro uostų operatoriai turėtų galėti nuspręsti 
ryšio, navigacijos ir stebėjimo paslaugas 
(RNS), oro navigacijos informacijos 
paslaugas (ONI), oro eismo duomenų 
paslaugas (OED), meteorologijos 
paslaugas (MET) arba terminalo oro eismo 
paslaugas pirkti rinkos sąlygomis, nedarant 
poveikio saugos reikalavimų taikymui, jei 
nustato, kad toks pirkimas yra 

(17) oro eismo paslaugų teikėjai arba 
oro uostų operatoriai turėtų galėti nuspręsti 
ryšio, navigacijos ir stebėjimo paslaugas 
(RNS), oro navigacijos informacijos 
paslaugas (ONI), oro eismo duomenų 
paslaugas (OED), meteorologijos 
paslaugas (MET) arba terminalo oro eismo 
paslaugas pirkti rinkos sąlygomis, nedarant 
poveikio saugos reikalavimų taikymui, jei 
nustato, kad toks pirkimas užtikrina 
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ekonomiškai naudingas. Tikimasi, kad 
tokio pirkimo galimybė suteiks daugiau 
lankstumo ir skatins paslaugų inovacijas, 
nedarant poveikio specialiesiems kariškių 
poreikiams, susijusiems su 
konfidencialumu, sąveikumu, sistemos 
atsparumu, prieiga prie duomenų ir OEV 
saugumu;

didesnį klimato apsaugos ir 
aplinkosauginį veiksmingumą, viršijantį 
ekonominį efektyvumą. Tikimasi, kad 
tokio pirkimo galimybė suteiks daugiau 
lankstumo ir skatins paslaugų inovacijas, 
nedarant poveikio specialiesiems kariškių 
poreikiams, susijusiems su 
konfidencialumu, sąveikumu, sistemos 
atsparumu, prieiga prie duomenų ir OEV 
saugumu;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) oro eismo paslaugų teikėjai arba 
oro uostų operatoriai turėtų galėti nuspręsti 
ryšio, navigacijos ir stebėjimo paslaugas 
(RNS), oro navigacijos informacijos 
paslaugas (ONI), oro eismo duomenų 
paslaugas (OED), meteorologijos 
paslaugas (MET) arba terminalo oro eismo 
paslaugas pirkti rinkos sąlygomis, nedarant 
poveikio saugos reikalavimų taikymui, jei 
nustato, kad toks pirkimas yra 
ekonomiškai naudingas. Tikimasi, kad 
tokio pirkimo galimybė suteiks daugiau 
lankstumo ir skatins paslaugų inovacijas, 
nedarant poveikio specialiesiems kariškių 
poreikiams, susijusiems su 
konfidencialumu, sąveikumu, sistemos 
atsparumu, prieiga prie duomenų ir OEV 
saugumu;

(17) oro eismo paslaugų teikėjai arba 
oro uostų operatoriai turėtų ryšio, 
navigacijos ir stebėjimo paslaugas (RNS), 
oro navigacijos informacijos paslaugas 
(ONI), oro eismo duomenų paslaugas 
(OED), meteorologijos paslaugas (MET) 
arba terminalo oro eismo paslaugas pirkti 
rinkos sąlygomis, nedarant poveikio saugos 
reikalavimų taikymui, jei neįrodo, kad toks 
pirkimas kenkia ekonominiam 
efektyvumui. Atitinkamos nacionalinės 
priežiūros institucijos turėtų įvertinti ir 
patvirtinti šį įrodymą. Tikimasi, kad šis 
pirkimo būdas suteiks daugiau lankstumo 
ir skatins paslaugų inovacijas, nedarant 
poveikio specialiesiems kariškių 
poreikiams, susijusiems su 
konfidencialumu, sąveikumu, sistemos 
atsparumu, prieiga prie duomenų ir OEV 
saugumu; 

Or. en

Pakeitimas 47
Karima Delli
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) kai terminalo oro eismo paslaugos 
perkamos, joms neturėtų būti taikoma nei 
šiame reglamente nustatyta rinkliavų 
sistema, nei su tos sistemos taikymu 
susijusi Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2009/12/EB30 1 straipsnio 4 
dalis;

Išbraukta.

__________________
30 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2009/12/EB dėl oro 
uostų mokesčių (OL L 70, 2009 3 14, 
p. 11).

Or. en

Pakeitimas 48
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) kai terminalo oro eismo paslaugos 
perkamos, joms neturėtų būti taikoma nei 
šiame reglamente nustatyta rinkliavų 
sistema, nei su tos sistemos taikymu 
susijusi Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2009/12/EB30 1 straipsnio 4 
dalis;

Išbraukta.

__________________
30 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2009/12/EB dėl oro 
uostų mokesčių (OL L 70, 2009 3 14, 
p. 11).

Or. en
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Pakeitimas 49
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) kai terminalo oro eismo paslaugos 
perkamos, joms neturėtų būti taikoma nei 
šiame reglamente nustatyta rinkliavų 
sistema, nei su tos sistemos taikymu 
susijusi Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2009/12/EB30 1 straipsnio 4 
dalis;

(18) perkamoms terminalo oro eismo 
paslaugoms neturėtų būti taikoma nei 
šiame reglamente nustatyta rinkliavų 
sistema, nei su tos sistemos taikymu 
susijusi Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2009/12/EB30 1 straipsnio 4 
dalis;

__________________ __________________
30 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2009/12/EB dėl oro 
uostų mokesčių (OL L 70, 2009 3 14, 
p. 11).

30 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2009/12/EB dėl oro 
uostų mokesčių (OL L 70, 2009 3 14, 
p. 11).

Or. en

Pakeitimas 50
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) maršruto oro eismo paslaugų 
teikimas organizaciniu požiūriu turi būti 
atskirtas nuo RNS, ONI, OED, MET ir 
terminalo oro eismo paslaugų teikimo, 
įskaitant apskaitos atskyrimą, kad būtų 
užtikrintas skaidrumas ir išvengta 
diskriminavimo, kryžminio subsidijavimo 
ir konkurencijos iškraipymo;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nėra svarios priežasties, kodėl ES teisės aktais turėtų būti nustatyta, kaip turėtų būti 
organizuojami ONPT (ypač mažesnių ONPT atveju). Laikantis šios nuostatos sumažėtų 
ONPT, kurios nusprendė šias paslaugas teikti viduje (panaudojant visą sinergijos pridėtinę 
vertę vienos įmonės viduje) veiksmingumas. Dėl funkcinio atskyrimo reikalavimo sumažės 
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veiksmingumas.

Pakeitimas 51
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) maršruto oro eismo paslaugų 
teikimas organizaciniu požiūriu turi būti 
atskirtas nuo RNS, ONI, OED, MET ir 
terminalo oro eismo paslaugų teikimo, 
įskaitant apskaitos atskyrimą, kad būtų 
užtikrintas skaidrumas ir išvengta 
diskriminavimo, kryžminio subsidijavimo 
ir konkurencijos iškraipymo;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nėra svarios priežasties, kodėl ES teisės aktais turėtų būti nustatyta, kaip turėtų būti 
organizuojami ONPT (ypač mažesnių ONPT atveju). Laikantis šios nuostatos sumažėtų 
ONPT, kurios nusprendė šias paslaugas teikti viduje (panaudojant visą sinergijos pridėtinę 
vertę vienos įmonės viduje) veiksmingumas. Dėl funkcinio atskyrimo reikalavimo sumažės 
veiksmingumas.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) maršruto oro eismo paslaugų 
teikimas organizaciniu požiūriu turi būti 
atskirtas nuo RNS, ONI, OED, MET ir 
terminalo oro eismo paslaugų teikimo, 
įskaitant apskaitos atskyrimą, kad būtų 
užtikrintas skaidrumas ir išvengta 
diskriminavimo, kryžminio subsidijavimo 
ir konkurencijos iškraipymo;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 53
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) maršruto oro eismo paslaugų 
teikimas organizaciniu požiūriu turi būti 
atskirtas nuo RNS, ONI, OED, MET ir 
terminalo oro eismo paslaugų teikimo, 
įskaitant apskaitos atskyrimą, kad būtų 
užtikrintas skaidrumas ir išvengta 
diskriminavimo, kryžminio subsidijavimo 
ir konkurencijos iškraipymo;

(19) maršruto oro eismo paslaugų 
teikimas organizaciniu ir funkciniu 
požiūriu turi būti atskirtas nuo RNS, ONI, 
OED, MET ir terminalo oro eismo 
paslaugų teikimo, įskaitant apskaitos 
atskyrimą, kad būtų užtikrintas skaidrumas 
ir išvengta diskriminavimo, kryžminio 
subsidijavimo ir konkurencijos iškraipymo;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) kai taikytina, oro navigacijos 
paslaugų pirkimas turėtų būti atliekamas 
vadovaujantis Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2014/24/ES31 ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/25/ES32. Nacionalinės priežiūros 
institucijos turėtų užtikrinti, kad būtų 
įvykdyti oro navigacijos paslaugų pirkimo 
reikalavimai;

(20) oro navigacijos paslaugų pirkimas 
turėtų būti atliekamas vadovaujantis 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/24/ES31 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2014/25/ES32. 
Nacionalinės priežiūros institucijos turėtų 
užtikrinti, kad būtų įvykdyti oro 
navigacijos paslaugų pirkimo reikalavimai;

__________________ __________________
31 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/24/EB dėl viešųjų pirkimų, kuria 
panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL 
L 94, 2014 3 28, p. 65).

31 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/24/EB dėl viešųjų pirkimų, kuria 
panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL 
L 94, 2014 3 28, p. 65).

32 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 

32 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 
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vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, 
kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB 
(OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, 
kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB 
(OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

Or. en

Pakeitimas 55
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) bepiločių orlaivių eismui valdyti 
reikia galimybės naudotis bendromis 
informacijos paslaugomis. Siekiant apriboti 
tokio eismo valdymo sąnaudas, bendrų 
informacijos paslaugų kainos turėtų būti 
grindžiamos sąnaudomis ir tinkamu pelno 
antkainiu ir jas turėtų tvirtinti nacionalinės 
priežiūros institucijos. Kad būtų galima 
teikti paslaugą, reikiamus duomenis turėtų 
teikti oro navigacijos paslaugų teikėjai;

(21) bepiločių orlaivių skrydžių 
integravimu turi būti užtikrinamas saugus 
ir bendras Europos erdvės naudojimas 
skrydžiams bepiločiais ir tradiciniais 
orlaiviais. Bepiločių orlaivių eismui 
valdyti integruotu būdu reikia galimybės 
naudotis bendromis informacijos 
paslaugomis, siekiant suformuoti bendrą 
supratimą apie oro erdvės aktyvumą tam 
tikroje oro erdvės dalyje. Siekiant apriboti 
tokio eismo valdymo sąnaudas, bendrų 
informacijos paslaugų kainos turėtų būti 
grindžiamos sąnaudomis ir tinkamu pelno 
antkainiu ir jas turėtų tvirtinti nacionalinės 
priežiūros institucijos. Kad būtų galima 
teikti paslaugą, reikiamus duomenis turėtų 
teikti oro navigacijos paslaugų teikėjai;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) bepiločių orlaivių eismui valdyti 
reikia galimybės naudotis bendromis 
informacijos paslaugomis. Siekiant apriboti 

(21) įtraukus bepiločių orlaivių 
skrydžius turi būti užtikrintas saugus ir 
bendras Europos erdvės naudojimas 
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tokio eismo valdymo sąnaudas, bendrų 
informacijos paslaugų kainos turėtų būti 
grindžiamos sąnaudomis ir tinkamu pelno 
antkainiu ir jas turėtų tvirtinti nacionalinės 
priežiūros institucijos. Kad būtų galima 
teikti paslaugą, reikiamus duomenis turėtų 
teikti oro navigacijos paslaugų teikėjai;

skrydžiams bepiločiais ir tradiciniais 
orlaiviais. Bepiločių orlaivių eismui 
valdyti integruotu būdu reikia galimybės 
naudotis bendromis informacijos 
paslaugomis, siekiant suformuoti bendrą 
supratimą apie oro erdvės aktyvumą tam 
tikroje oro erdvės dalyje. Siekiant apriboti 
tokio eismo valdymo sąnaudas, bendrų 
informacijos paslaugų kainos turėtų būti 
grindžiamos sąnaudomis ir tinkamu pelno 
antkainiu ir jas turėtų tvirtinti nacionalinės 
priežiūros institucijos. Kad būtų galima 
teikti paslaugą, reikiamus duomenis turėtų 
teikti oro navigacijos paslaugų teikėjai;

Or. en

Pakeitimas 57
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) bepiločių orlaivių eismui valdyti 
reikia galimybės naudotis bendromis 
informacijos paslaugomis. Siekiant apriboti 
tokio eismo valdymo sąnaudas, bendrų 
informacijos paslaugų kainos turėtų būti 
grindžiamos sąnaudomis ir tinkamu pelno 
antkainiu ir jas turėtų tvirtinti nacionalinės 
priežiūros institucijos. Kad būtų galima 
teikti paslaugą, reikiamus duomenis turėtų 
teikti oro navigacijos paslaugų teikėjai;

(21) įtraukus bepiločių orlaivių 
skrydžius turi būti užtikrintas saugus ir 
bendras Europos erdvės naudojimas 
skrydžiams bepiločiais ir tradiciniais 
orlaiviais. Bepiločių orlaivių eismui 
integruotai valdyti reikia galimybės 
naudotis bendromis informacijos 
paslaugomis, siekiant bendro supratimo 
apie oro erdvės aktyvumą. Siekiant 
apriboti tokio eismo valdymo sąnaudas, 
bendrų informacijos paslaugų kainos turėtų 
būti grindžiamos sąnaudomis ir tinkamu 
pelno antkainiu ir jas turėtų tvirtinti 
nacionalinės priežiūros institucijos. Kad 
būtų galima teikti paslaugą, reikiamus 
duomenis turėtų teikti oro navigacijos 
paslaugų teikėjai;

Or. en

Pagrindimas

Pilotuojamų ir bepiločių orlaivių skrydžių sambūvio tikslas yra būtinas.
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Pakeitimas 58
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Dominique Riquet

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) bepiločių orlaivių eismui valdyti 
reikia galimybės naudotis sistemos „U-
space“ paslaugomis. Atsižvelgiant į 
sandorio šalies pažeidžiamumą teikiant 
sistemos „U-space“ paslaugas, mokesčių 
sistemos turėtų didžiausią dėmesį skirti 
įperkamumo principo apsaugai;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) veiklos rezultatų sistema ir 
rinkliavų sistema siekiama oro navigacijos 
paslaugas, teikiamas kitomis nei rinkos 
sąlygomis, padaryti ekonomiškesnes ir 
skatinti gerinti paslaugos kokybę, ir tuo 
tikslu į jas turėtų būti įtrauktos aktualios ir 
tinkamos paskatos. Siekiant šio tikslo 
veiklos rezultatų sistema ir rinkliavų 
sistema neturėtų būti taikomos 
paslaugoms, teikiamoms rinkos 
sąlygomis;

(22) paskirtoji konkurso procedūra ir 
veiklos rezultatų sistema ir rinkliavų 
sistema siekiama oro eismo paslaugas 
padaryti ekonomiškesnes ir skatinti gerinti 
paslaugos kokybę, ir tuo tikslu į jas turėtų 
būti įtrauktos aktualios ir tinkamos 
paskatos;

Or. en

Pakeitimas 60
Karima Delli
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) veiklos rezultatų sistema ir 
rinkliavų sistema siekiama oro navigacijos 
paslaugas, teikiamas kitomis nei rinkos 
sąlygomis, padaryti ekonomiškesnes ir 
skatinti gerinti paslaugos kokybę, ir tuo 
tikslu į jas turėtų būti įtrauktos aktualios ir 
tinkamos paskatos. Siekiant šio tikslo 
veiklos rezultatų sistema ir rinkliavų 
sistema neturėtų būti taikomos paslaugoms, 
teikiamoms rinkos sąlygomis;

(22) veiklos rezultatų sistema ir 
rinkliavų sistema siekiama oro navigacijos 
paslaugas, teikiamas kitomis nei rinkos 
sąlygomis, padaryti ekonomiškas ir skatinti 
gerinti paslaugos kokybę, taip pat mažinti 
aviacijos poveikį klimatui ir aplinkai, ir 
tuo tikslu į jas turėtų būti įtrauktos 
aktualios ir tinkamos paskatos. Siekiant šio 
tikslo veiklos rezultatų sistema ir rinkliavų 
sistema neturėtų būti taikomos paslaugoms, 
teikiamoms rinkos sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 61
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) veiklos rezultatų sistema ir 
rinkliavų sistema siekiama oro navigacijos 
paslaugas, teikiamas kitomis nei rinkos 
sąlygomis, padaryti ekonomiškesnes ir 
skatinti gerinti paslaugos kokybę, ir tuo 
tikslu į jas turėtų būti įtrauktos aktualios ir 
tinkamos paskatos. Siekiant šio tikslo 
veiklos rezultatų sistema ir rinkliavų 
sistema neturėtų būti taikomos paslaugoms, 
teikiamoms rinkos sąlygomis;

(22) veiklos rezultatų sistema ir 
rinkliavų sistema siekiama padidinti oro 
navigacijos paslaugų veiksmingumą. Šia 
veiklos rezultatų sistema turėtų būti 
siekiama aiškiai apibrėžtų pasiekiamų 
tikslų, atsižvelgiama į oro navigacijos 
paslaugų teikėjų valdymo sprendimus ir 
nenustatyti priemonių šiems tikslams 
pasiekti. Veiklos rezultatų sistema ir 
rinkliavų sistema neturėtų būti taikomos 
terminalo oro navigacijos paslaugoms, 
teikiamoms rinkos sąlygomis1a;

__________________
1a Veiklos rezultatais ir rinkliavomis 
turėtų būti siekiama pagerinti visas 
pagrindines veiksmingumo sritis, o ne tik 
išlaidų veiksmingumą. Be to, veiklos 
rezultatų sistema ir rinkliavų sistema 
neturėtų būti taikomos tik konkrečioms 
oro eismo paslaugoms, o ne paslaugoms, 
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kurias rinkos sąlygomis perka OEPT, 
kuriems taikomos šios sistemos. Šis 
pakeitimas atspindėtas siūlomu 19 
straipsnio 5 dalies pakeitimu. Oro eismo 
paslaugų teikėjai yra atsakingi už savo 
veiksmingumą ir rezultatus, tačiau 
neturėtų laikomi atsakingais už poveikį, 
kuris patiriamas dėl nuo jų 
nepriklausančių veiksnių.

Or. en

Pakeitimas 62
Clare Daly, Elena Kountoura, Leila Chaibi, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) veiklos rezultatų sistema ir 
rinkliavų sistema siekiama oro navigacijos 
paslaugas, teikiamas kitomis nei rinkos 
sąlygomis, padaryti ekonomiškesnes ir 
skatinti gerinti paslaugos kokybę, ir tuo 
tikslu į jas turėtų būti įtrauktos aktualios ir 
tinkamos paskatos. Siekiant šio tikslo 
veiklos rezultatų sistema ir rinkliavų 
sistema neturėtų būti taikomos paslaugoms, 
teikiamoms rinkos sąlygomis;

(22) veiklos rezultatų sistema ir 
rinkliavų sistema siekiama oro navigacijos 
paslaugas, teikiamas kitomis nei rinkos 
sąlygomis, padaryti ekonomiškas ir skatinti 
gerinti paslaugos kokybę, ir tuo tikslu į jas 
turėtų būti įtrauktos aktualios ir tinkamos 
paskatos. Siekiant šio tikslo veiklos 
rezultatų sistema ir rinkliavų sistema 
neturėtų būti taikomos paslaugoms, 
teikiamoms rinkos sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 63
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) veiklos rezultatų sistema ir 
rinkliavų sistema siekiama oro navigacijos 
paslaugas, teikiamas kitomis nei rinkos 
sąlygomis, padaryti ekonomiškesnes ir 
skatinti gerinti paslaugos kokybę, ir tuo 

(22) veiklos rezultatų sistema ir 
rinkliavų sistema siekiama oro navigacijos 
paslaugas, teikiamas kitomis nei rinkos 
sąlygomis, padaryti ekonomiškas ir skatinti 
gerinti paslaugos kokybę, ir tuo tikslu į jas 
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tikslu į jas turėtų būti įtrauktos aktualios ir 
tinkamos paskatos. Siekiant šio tikslo 
veiklos rezultatų sistema ir rinkliavų 
sistema neturėtų būti taikomos paslaugoms, 
teikiamoms rinkos sąlygomis;

turėtų būti įtrauktos aktualios ir tinkamos 
paskatos. Siekiant šio tikslo veiklos 
rezultatų sistema ir rinkliavų sistema 
neturėtų būti taikomos paslaugoms, 
teikiamoms rinkos sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 64
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) siekiant skatinti geresnę paslaugų 
kokybę, į veiklos rezultatų sistemą ir 
rinkliavų sistemą turėtų būti įtrauktos 
aktualios ir tinkamos rezultatais 
grindžiamos paskatos. Finansinės 
paskatos turėtų būti nustatytos 
atsižvelgiant į geresnių oro navigacijos 
paslaugų veiklos rezultatų skatinimą 
subalansuotai ir simetriškai, atlyginant ar 
baudžiant už faktinius veiklos rezultatus, 
atsižvelgiant į privalomus tikslinius 
veiklos rodiklius. Finansinių paskatų 
vertinimas turėtų būti grindžiamas aiškia 
orientacija į poveikį, priskirtiną oro 
navigacijos paslaugų teikėjams ir 
tinkamai atsižvelgiant į kitų 
suinteresuotųjų subjektų veiksmų 
poveikį1a.
__________________
1a Oro eismo paslaugų teikėjai yra 
atsakingi už savo veiksmingumą ir 
rezultatus, tačiau neturėtų laikomi 
atsakingais už poveikį, kuris patiriamas 
dėl nuo jų nepriklausančių veiksnių. Be 
to, bet kokios galimos finansinių paskatų 
sistemos turėtų būti parengto 
subalansuotai ir simetriškai, kad būtų 
užtikrintos tikros paskatos ONPT 
daugiausiai dėmesio skirti geresniems 
veiklos rezultatams. Atitinkamai, 
pasiūlymai išplėsti finansines paskatas 
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įtraukiant konkrečių OEV funkcijų 
įdiegimą yra išbraukti. Tai padaryta 
remiantis tuo, kad pažeidimų nagrinėjimo 
procedūros jau naudojamos kaip 
mechanizmas, skirtas laiku užtikrinti 
atitiktį. Įtraukus bet kokias nuobaudų 
sistemas prireiktų labai sudėtingų 
sistemų, kad būtų galima spręsti didelio 
įdiegimo veiksmų ir veiklos rezultatų 
tarpusavio ryšio problemą, dėl kurios jos 
greičiausiai būtų neveiksmingos.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) atsižvelgiant į maršruto oro eismo 
paslaugų teikimui būdingus 
tarpvalstybinius ir tinklo aspektus ir į tai, 
kad dėl šių aspektų veiklos rezultatai turi 
būti vertinami pagal Sąjungos masto 
tikslinius veiklos rezultatų rodiklius, už 
maršruto oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatų planų ir tikslinių veiklos 
rezultatų rodiklių vertinimą ir tvirtinimą 
turėtų būti atsakinga Sąjungos įstaiga, 
kurios sprendimus teismine tvarka 
peržiūri apeliacinė institucija ir galiausiai 
Teisingumo Teismas. Siekiant užtikrinti, 
kad užduotys būtų vykdomos kvalifikuotai 
ir užtikrinant būtiną nepriklausomumą, ta 
Sąjungos įstaiga turėtų būti veiklos 
rezultatų apžvalgos įstaigos (VRAĮ) 
funkcijas atliekanti Agentūra, veikianti 
pagal specialias Reglamentu (ES) 
2018/1139 nustatytas valdymo taisykles. 
Atsižvelgiant į tai, kad vietos aplinkybes, 
būtinas terminalo oro navigacijos 
paslaugoms vertinti, geriausiai žino 
nacionalinės priežiūros institucijos, jos 
turėtų būti atsakingos už terminalo oro 

(25) Atsižvelgiant į tai, kad vietos 
aplinkybes, būtinas maršruto ir terminalo 
oro navigacijos paslaugoms vertinti, 
geriausiai žino nacionalinės priežiūros 
institucijos, jos turėtų būti atsakingos tiek 
už terminalo oro navigacijos paslaugų, tiek 
maršruto paslaugų veiklos rezultatų planų 
ir tikslinių veiklos rezultatų rodiklių 
vertinimą ir tvirtinimą;
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navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų ir tikslinių veiklos rezultatų rodiklių 
vertinimą ir tvirtinimą. Sąnaudų 
paskirstymas maršruto ir terminalo oro 
navigacijos paslaugoms sudaro vieną 
abiejų rūšių paslaugoms aktualią 
operaciją, todėl jį turėtų prižiūrėti VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra;

Or. en

Pakeitimas 66
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) atsižvelgiant į maršruto oro eismo 
paslaugų teikimui būdingus 
tarpvalstybinius ir tinklo aspektus ir į tai, 
kad dėl šių aspektų veiklos rezultatai turi 
būti vertinami pagal Sąjungos masto 
tikslinius veiklos rezultatų rodiklius, už 
maršruto oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatų planų ir tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių vertinimą ir tvirtinimą turėtų būti 
atsakinga Sąjungos įstaiga, kurios 
sprendimus teismine tvarka peržiūri 
apeliacinė institucija ir galiausiai 
Teisingumo Teismas. Siekiant užtikrinti, 
kad užduotys būtų vykdomos kvalifikuotai 
ir užtikrinant būtiną nepriklausomumą, ta 
Sąjungos įstaiga turėtų būti veiklos 
rezultatų apžvalgos įstaigos (VRAĮ) 
funkcijas atliekanti Agentūra, veikianti 
pagal specialias Reglamentu (ES) 
2018/1139 nustatytas valdymo taisykles. 
Atsižvelgiant į tai, kad vietos aplinkybes, 
būtinas terminalo oro navigacijos 
paslaugoms vertinti, geriausiai žino 
nacionalinės priežiūros institucijos, jos 
turėtų būti atsakingos už terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų ir tikslinių veiklos rezultatų rodiklių 
vertinimą ir tvirtinimą. Sąnaudų 
paskirstymas maršruto ir terminalo oro 

(25) atsižvelgiant į maršruto oro eismo 
paslaugų teikimui būdingus 
tarpvalstybinius ir tinklo aspektus ir į tai, 
kad dėl šių aspektų veiklos rezultatai turi 
būti vertinami pagal Sąjungos masto 
tikslinius veiklos rezultatų rodiklius, už 
maršruto oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatų planų ir tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių vertinimą ir tvirtinimą turėtų būti 
atsakinga Sąjungos įstaiga, kurios 
sprendimus teismine tvarka peržiūri 
apeliacinė institucija ir galiausiai 
Teisingumo Teismas. Atsižvelgiant į tai, 
kad vietos aplinkybes, būtinas terminalo 
oro navigacijos paslaugoms vertinti, 
geriausiai žino nacionalinės priežiūros 
institucijos, jos turėtų būti atsakingos už 
terminalo oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatų planų ir tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių vertinimą ir tvirtinimą;
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navigacijos paslaugoms sudaro vieną 
abiejų rūšių paslaugoms aktualią 
operaciją, todėl jį turėtų prižiūrėti VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra;

Or. en

Pakeitimas 67
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) atsižvelgiant į maršruto oro eismo 
paslaugų teikimui būdingus 
tarpvalstybinius ir tinklo aspektus ir į tai, 
kad dėl šių aspektų veiklos rezultatai turi 
būti vertinami pagal Sąjungos masto 
tikslinius veiklos rezultatų rodiklius, už 
maršruto oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatų planų ir tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių vertinimą ir tvirtinimą turėtų būti 
atsakinga Sąjungos įstaiga, kurios 
sprendimus teismine tvarka peržiūri 
apeliacinė institucija ir galiausiai 
Teisingumo Teismas. Siekiant užtikrinti, 
kad užduotys būtų vykdomos kvalifikuotai 
ir užtikrinant būtiną nepriklausomumą, ta 
Sąjungos įstaiga turėtų būti veiklos 
rezultatų apžvalgos įstaigos (VRAĮ) 
funkcijas atliekanti Agentūra, veikianti 
pagal specialias Reglamentu (ES) 
2018/1139 nustatytas valdymo taisykles. 
Atsižvelgiant į tai, kad vietos aplinkybes, 
būtinas terminalo oro navigacijos 
paslaugoms vertinti, geriausiai žino 
nacionalinės priežiūros institucijos, jos 
turėtų būti atsakingos už terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų ir tikslinių veiklos rezultatų rodiklių 
vertinimą ir tvirtinimą. Sąnaudų 
paskirstymas maršruto ir terminalo oro 
navigacijos paslaugoms sudaro vieną 
abiejų rūšių paslaugoms aktualią operaciją, 
todėl jį turėtų prižiūrėti VRAĮ funkcijas 

(25) atsižvelgiant į maršruto oro eismo 
paslaugų teikimui būdingus 
tarpvalstybinius ir tinklo aspektus ir į tai, 
kad dėl šių aspektų veiklos rezultatai turi 
būti vertinami pagal Sąjungos masto 
tikslinius veiklos rezultatų rodiklius, už 
maršruto oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatų planų ir tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių vertinimą ir tvirtinimą turėtų būti 
atsakinga Sąjungos įstaiga, kurios 
sprendimus teismine tvarka peržiūri 
apeliacinė institucija ir galiausiai 
Teisingumo Teismas. Siekiant užtikrinti, 
kad užduotys būtų vykdomos kvalifikuotai 
ir užtikrinant būtiną nepriklausomumą, ta 
Sąjungos įstaiga turėtų būti veiklos 
rezultatų apžvalgos įstaigos (VRAĮ) 
funkcijas atliekanti Agentūra, veikianti 
pagal specialias šiuo Reglamentu 
nustatytas valdymo taisykles. Atsižvelgiant 
į tai, kad vietos aplinkybes, būtinas 
terminalo oro navigacijos paslaugoms 
vertinti, geriausiai žino nacionalinės 
priežiūros institucijos, jos turėtų būti 
atsakingos už terminalo oro navigacijos 
paslaugų veiklos rezultatų planų ir tikslinių 
veiklos rezultatų rodiklių vertinimą ir 
tvirtinimą. Sąnaudų paskirstymas maršruto 
ir terminalo oro navigacijos paslaugoms 
sudaro vieną abiejų rūšių paslaugoms 
aktualią operaciją, todėl jį turėtų prižiūrėti 
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atliekanti Agentūra; VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra;

Or. en

Pakeitimas 68
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Europos Sąjungos aviacijos 
saugos agentūra, veikianti kaip veiklos 
rezultatų apžvalgos įstaiga (toliau – VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra), kuri turėtų 
turėti nuolatinę struktūrą, užtikrinančią, 
kad VRAĮ funkcijas atliekančiai 
Agentūrai pavestos užduotys būtų 
vykdomos turint reikiamą kompetenciją ir 
nepriklausomai nuo viešųjų ar privačiųjų 
interesų ir kad ji galėtų naudotis skirtais 
ištekliais. Turėtų būti įsteigta veiklos 
rezultatų apžvalgos reguliavimo valdyba ir 
paskirtas direktorius veiklos rezultatų 
apžvalgos reikalams, kurie turėtų atlikti 
konkrečiai VRAĮ funkcijas atliekančios 
Agentūros funkcijas. Veiklos rezultatų 
apžvalgos reguliavimo valdyba turėtų 
veikti nepriklausomai ir neturėtų siekti 
gauti, vykdyti ar priimti valstybės narės 
vyriausybės, Komisijos ar bet kurio kito 
viešojo ar privačiojo subjekto 
rekomendacijų;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
25 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25b) direktorius veiklos rezultatų 
apžvalgos reikalams turėtų būti Agentūros 
teisinis atstovas veiklos rezultatų 
apžvalgos klausimais ir būti atsakingas už 
kasdienį administravimą, susijusį su šiuo 
klausimu, taip pat už įvairias 
parengiamąsias užduotis. Direktorius 
veiklos rezultatų apžvalgos reikalams taip 
pat turėtų parengti ir pateikti Agentūros 
programavimo dokumento, metinės darbo 
programos ir metinės veiklos ataskaitos 
skyrių apie veiklos rezultatų apžvalgą. 
Veiklos rezultatų apžvalgos reguliavimo 
valdyba, kaip nepriklausoma įstaiga, 
turėtų dalyvauti šioje veikloje;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
25 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25c) tais atvejais, kai VRAĮ funkcijas 
atliekančiai Agentūrai yra suteikti 
sprendimų priėmimo įgaliojimai, 
suinteresuotosioms šalims proceso 
ekonomiškumo tikslais turėtų būti 
suteikta teisė pateikti skundą veiklos 
rezultatų apžvalgos apeliacinei tarybai, 
kuri turėtų būti VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros dalis, tačiau 
nepriklausanti jos administracinei ir 
reguliavimo struktūrai. Nacionalinių 
priežiūros institucijų bendradarbiavimas 
veiklos rezultatų apžvalgos srityje yra 
svarbus siekiant užtikrinti sklandų 
Sąjungos teisės taikymą šioje srityje, todėl 
jam turėtų būti sudarytos palankesnės 
sąlygos, visų pirma įsteigiant veiklos 
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rezultatų apžvalgos patariamąją tarybą;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
25 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25d) paskirtiems oro eismo paslaugų 
teikėjams priklauso natūralios atitinkamų 
paslaugų monopolijos, o už tas paslaugas 
moka oro erdvės naudotojai. Dėl šio 
specifinio pobūdžio būtina jiems taikyti 
veiklos rezultatų ir rinkliavų sistemas, 
siekiant optimizuoti atitinkamų paslaugų 
teikimą tam tikruose taškuose. 
Pagrindinis VRAĮ funkcijas atliekančios 
Agentūros uždavinys yra šių sistemų 
taikymas, todėl jos įsteigimui reikalingos 
lėšos gali būti laikomos būtinomis dėl 
priežasčių, susijusių su atitinkamų 
paslaugų teikėjų ypatybėmis ir ypatinga 
padėtimi;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
25 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25e) su VRAĮ funkcijas atliekančios 
Agentūros vykdoma paskirtų oro 
paslaugų teikėjų priežiūra susijusios 
išlaidos turėtų būti suskirstytos į steigimo 
išlaidas ir einamąsias išlaidas. VRAĮ 
funkcijas atliekančios Agentūros steigimo 
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išlaidos yra trumpalaikės ir susijusios tik 
su keliomis veiklos rūšimis, pavyzdžiui, 
įdarbinimu, mokymais ir būtina IT 
įranga; jos būtinos norint pradėti vykdyti 
priežiūrą, reikalingą dėl aprašytų 
priežasčių. Šias išlaidas paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai turėtų apmokėti per 
penkerius finansinius metus mokėdami 
metinius įnašus, apskaičiuotus sąžiningai 
ir nediskriminuojant. Atskiri paskirtų oro 
eismo paslaugų teikėjų įnašai turėtų būti 
nustatomi atsižvelgiant į jų dydį, kad būtų 
atspindėta jų svarba teikiant oro eismo 
paslaugas Europoje, taigi ir santykinė 
nauda, kurią jie gauna iš prižiūrimos 
veiklos. Konkrečiai šie įnašai turėtų būti 
apskaičiuojami remiantis faktinių 
pajamų, gautų teikiant oro navigacijos 
paslaugas per ataskaitinį laikotarpį, 
einantį prieš ataskaitinį laikotarpį, kuriuo 
įsigalioja šis reglamentas, suma;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
25 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25f) siekiant nustatyti vienodas metinių 
įnašų apskaičiavimo taisykles, visų pirma 
išlaidų paskirstymo pagal paskirtų oro 
eismo paslaugų teikėjų kategorijas 
metodiką ir atskirų įnašų sumos 
nustatymo remiantis dydžiu kriterijus, 
Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai. Einamosios 
išlaidos yra susijusios su VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros vykdomos veiklos, 
susijusios su veiklos rezultatų ir rinkliavų 
sistemomis, išlaidomis, kai ši veikla bus 
pradėta vykdyti. VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros einamąsias 
išlaidas taip pat turėtų finansuoti paskirti 
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oro paslaugų teikėjai. Tačiau 
finansavimas turėtų būti pagrįstas 
mokesčiais ir rinkliavomis, atsižvelgiant į 
intervencinius veiksmus, būtinus veiklos 
rezultatų ir rinkliavų sistemoms taikyti. 
Taip pat galima tikėtis, kad dėl tokio 
finansavimo pobūdžio padidės VRAĮ 
funkcijas atliekančios Agentūros 
savarankiškumas ir nepriklausomumas;

Or. en

Pakeitimas 74
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
25 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25g) jokios Agentūros gaunamos 
pajamos iš bet kokio šaltinio, neturėtų 
kenkti jos nepriklausomumui ir 
nešališkumui. VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra taip pat turėtų numatyti rezervo 
fondą, kurio užtektų jos vienų metų 
veiklos išlaidoms padengti, kad būtų 
užtikrintas jos veiklos tęstinumas ir jos 
užduočių vykdymas;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
25 h konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25h) VRAĮ funkcijas atliekančios 
Agentūros veikloje turėtų galėti dalyvauti 
trečiosios šalys, kurios yra sudariusios 
susitarimus su Sąjunga ir priėmusios bei 
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taikančios atitinkamas Sąjungos teisės 
normas;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) maršruto ir terminalo navigacijos 
paslaugų veiklos rezultatų planų projektai 
turėtų derėti su atitinkamais Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais ir atitikti tam tikrus kokybės 
kriterijus, kad būtų kuo labiau užtikrinta, 
kad nustatyti rodikliai būtų efektyviai 
pasiekti.

(26) Sąjungos masto tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai turėtų derėti su 
maršruto ir terminalo navigacijos paslaugų 
veiklos rezultatų planų projektais ir atitikti 
tam tikrus kokybės kriterijus, kad būtų kuo 
labiau užtikrinta, kad nustatyti rodikliai 
būtų efektyviai pasiekti.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) atsižvelgiant į specifinį tinklo 
funkcijų pobūdį, jų veiklos rezultatams 
turėtų būti taikomi specialūs kriterijai. 
Tinklo funkcijoms neturėtų būti taikomi 
tiksliniai pagrindinių – aplinkos apsaugos, 
pajėgumo ir ekonominio efektyvumo – 
sričių veiklos rezultatų rodikliai;

(27) atsižvelgiant į specifinį būdingų 
tinklo funkcijų pobūdį, jų veiklos 
rezultatams turėtų būti taikomi specialūs 
kriterijai. Tinklo funkcijoms neturėtų būti 
taikomi tiksliniai pagrindinių – aplinkos 
apsaugos, pajėgumo, saugumo ir 
ekonominio efektyvumo – sričių veiklos 
rezultatų rodikliai;

Or. en

Pakeitimas 78
Johan Danielsson
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Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) atsižvelgiant į specifinį tinklo 
funkcijų pobūdį, jų veiklos rezultatams 
turėtų būti taikomi specialūs kriterijai. 
Tinklo funkcijoms neturėtų būti taikomi 
tiksliniai pagrindinių – aplinkos apsaugos, 
pajėgumo ir ekonominio efektyvumo – 
sričių veiklos rezultatų rodikliai;

(27) atsižvelgiant į specifinį specifinių 
tinklo funkcijų pobūdį, jų veiklos 
rezultatams turėtų būti taikomi specialūs 
kriterijai. Tinklo funkcijoms neturėtų būti 
taikomi tiksliniai pagrindinių – saugumo, 
aplinkos apsaugos, pajėgumo ir 
ekonominio efektyvumo – sričių veiklos 
rezultatų rodikliai;

Or. en

Pakeitimas 79
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) atsižvelgiant į specifinį tinklo 
funkcijų pobūdį, jų veiklos rezultatams 
turėtų būti taikomi specialūs kriterijai. 
Tinklo funkcijoms neturėtų būti taikomi 
tiksliniai pagrindinių – aplinkos apsaugos, 
pajėgumo ir ekonominio efektyvumo – 
sričių veiklos rezultatų rodikliai;

(27) atsižvelgiant į specifinį tinklo 
funkcijų pobūdį, jų veiklos rezultatams 
turėtų būti taikomi specialūs kriterijai. 
Tinklo funkcijoms neturėtų būti taikomi 
tiksliniai pagrindinių – saugumo, klimato, 
aplinkos apsaugos ir ekonominio 
efektyvumo – sričių veiklos rezultatų 
rodikliai;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad bendras Europos dangus yra, be kitų aspektų, sistema, kuri turėtų 
prisidėti prie klimatui poveikį darančių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo, kuris turėtų būti 
suprantamas apibendrintai, pajėgumas neturėtų būti rodiklis.

Pakeitimas 80
Karima Delli
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) rinkliavų sistema turėtų būti 
grindžiama principu, kad oro erdvės 
naudotojai turėtų sumokėti gautų paslaugų 
teikimo išlaidas ir kad turėtų būti 
atsižvelgiama tik į tas tokioms paslaugoms 
priskirtinas išlaidas, kurios nėra 
padengiamos kitaip. Su tinklo valdytoju 
susijusios sąnaudos turėtų būti įtrauktos į 
nustatytąsias sąnaudas, kurias galima 
įtraukti į oro erdvės naudotojams taikomas 
rinkliavas. Rinkliavomis turėtų būti 
skatinama oro navigacijos paslaugas teikti 
saugiai, efektyviai, veiksmingai ir tvariai, 
kad būtų užtikrintas aukštas saugos lygis 
bei didelis ekonominis efektyvumas ir 
pasiekti tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai; be to, jos turėtų skatinti paslaugas 
teikti integruotai ir kartu padėti mažinti 
aviacijos poveikį aplinkai;

(28) rinkliavų sistema turėtų būti 
grindžiama principu, kad oro erdvės 
naudotojai turėtų sumokėti gautų paslaugų 
teikimo išlaidas ir kad turėtų būti 
atsižvelgiama tik į tas tokioms paslaugoms 
priskirtinas išlaidas, kurios nėra 
padengiamos kitaip, kaip ir į bendrą 
standartinį klimato ir aplinkos mokestį už 
kiekvieną vykdomą skrydį. Su tinklo 
valdytoju susijusios sąnaudos turėtų būti 
įtrauktos į nustatytąsias sąnaudas, kurias 
galima įtraukti į oro erdvės naudotojams 
taikomas rinkliavas. Rinkliavomis turėtų 
būti skatinama oro navigacijos paslaugas 
teikti saugiai, efektyviai, veiksmingai ir 
tvariai, kad būtų užtikrintas aukštas saugos 
lygis bei didelis ekonominis efektyvumas ir 
pasiekti tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai; be to, jos turėtų skatinti paslaugas 
teikti integruotai ir kartu padėti mažinti 
aviacijos poveikį aplinkai ir klimatui. 
Šiomis rinkliavomis siekiama 
internalizuoti šias išorės sąnaudas ir 
padėti sudaryti vienodas sąlygas visų 
rūšių transportui, visų pirma skatinant 
transportą pereiti prie tvaresnių 
trumpesnių skrydžių kelionių alternatyvų;

Or. en

Pakeitimas 81
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) rinkliavų sistema turėtų būti 
grindžiama principu, kad oro erdvės 
naudotojai turėtų sumokėti gautų paslaugų 
teikimo išlaidas ir kad turėtų būti 
atsižvelgiama tik į tas tokioms paslaugoms 

(28) 1944 m. Čikagos civilinės aviacijos 
konvencijos 15 straipsnyje pripažinta, kad 
susitariančioji valstybė gali imti arba leisti 
imti rinkliavas už naudojimąsi oro 
navigacijos įrenginiais. Rinkliavų sistema 



AM\1223793LT.docx 43/195 PE680.868v01-00

LT

priskirtinas išlaidas, kurios nėra 
padengiamos kitaip. Su tinklo valdytoju 
susijusios sąnaudos turėtų būti įtrauktos į 
nustatytąsias sąnaudas, kurias galima 
įtraukti į oro erdvės naudotojams taikomas 
rinkliavas. Rinkliavomis turėtų būti 
skatinama oro navigacijos paslaugas teikti 
saugiai, efektyviai, veiksmingai ir tvariai, 
kad būtų užtikrintas aukštas saugos lygis 
bei didelis ekonominis efektyvumas ir 
pasiekti tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai; be to, jos turėtų skatinti paslaugas 
teikti integruotai ir kartu padėti mažinti 
aviacijos poveikį aplinkai;

turėtų būti grindžiama principu, kad oro 
erdvės naudotojai turėtų sumokėti gautų 
paslaugų, kuriomis būtina naudotis, 
išlaidas ir kad turėtų būti atsižvelgiama tik 
į tas naudojimuisi tokiomis paslaugomis 
priskirtinas išlaidas, kurios nėra 
padengiamos kitaip. Su tinklo valdytoju 
susijusios sąnaudos turėtų būti įtrauktos į 
nustatytąsias sąnaudas, kurias galima 
įtraukti į oro erdvės naudotojams taikomas 
rinkliavas. Rinkliavomis turėtų būti 
skatinama oro navigacijos paslaugas teikti 
saugiai, efektyviai, veiksmingai ir tvariai, 
kad būtų užtikrintas aukštas saugos lygis 
bei didelis ekonominis efektyvumas ir 
pasiekti tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai; be to, jos turėtų skatinti paslaugas 
teikti integruotai ir kartu padėti mažinti 
aviacijos poveikį aplinkai;

Or. en

Pagrindimas

Rinkliavos turėtų būti pagrįstos naudojimusi paslaugomis, o ne galimybe teikti numatytas 
paslaugas.

Pakeitimas 82
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) rinkliavų sistema turėtų būti 
grindžiama principu, kad oro erdvės 
naudotojai turėtų sumokėti gautų paslaugų 
teikimo išlaidas ir kad turėtų būti 
atsižvelgiama tik į tas tokioms paslaugoms 
priskirtinas išlaidas, kurios nėra 
padengiamos kitaip. Su tinklo valdytoju 
susijusios sąnaudos turėtų būti įtrauktos į 
nustatytąsias sąnaudas, kurias galima 
įtraukti į oro erdvės naudotojams 
taikomas rinkliavas. Rinkliavomis turėtų 
būti skatinama oro navigacijos paslaugas 
teikti saugiai, efektyviai, veiksmingai ir 

(28) rinkliavų sistema turėtų būti 
grindžiama principu, kad oro erdvės 
naudotojai turėtų sumokėti infrastruktūros 
ir paslaugų, kuriomis naudotis galimybė 
suteikta, išlaidas ir kad turėtų būti 
atsižvelgiama tik į tas tokioms paslaugoms 
priskirtinas išlaidas, kurios nėra 
padengiamos kitaip. Rizikos pasidalijimo 
mechanizmas neturėtų daryti poveikio 
pagrindiniams oro navigacijos paslaugų 
finansavimo principams. T. y., kad šias 
paslaugos ir toliau visiškai finansuoja 
naudotojas, be valstybės prievolės mokėti 
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tvariai, kad būtų užtikrintas aukštas 
saugos lygis bei didelis ekonominis 
efektyvumas ir pasiekti tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai; be to, jos turėtų 
skatinti paslaugas teikti integruotai ir 
kartu padėti mažinti aviacijos poveikį 
aplinkai;

subsidijas;

Or. en

Pagrindimas

Kaip pripažįstama naujausiame Komisijos padarytame pranešime pagal Čikagos konvenciją, 
oro navigacijos paslaugas finansuoja naudotojas. Todėl siūlome pakeisti dabartinę 
formuluotę taip, kad ji atspindėtų tai, jog naudotojas finansuoja šią sistemą, o net tik faktiškai 
gautas paslaugas. Tolesnėje formuluotėje nurodoma tai, kad eismo rizikos pasidalijimo 
mechanizmai neturėtų būti viršesni už šį principą.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) atsižvelgiant į tarpvalstybinį 
aviacijos pobūdį, Sąjungos lygmeniu turėtų 
būti nustatyti rinkliavų moduliavimo 
mechanizmai aplinkosauginiam 
veiksmingumui ir paslaugos kokybei 
gerinti, ypač daugiau panaudojant tvarius 
alternatyviuosius degalus, didinant 
pajėgumą ir mažinant vėlavimus, kartu 
išlaikant optimalų saugos lygį. 
Nacionalinės priežiūros institucijos taip pat 
turėtų turėti galimybę nustatyti su 
terminalo paslaugomis susijusius 
mechanizmus vietos lygmeniu;

(29) atsižvelgiant į tarpvalstybinį 
aviacijos pobūdį, Sąjungos lygmeniu turėtų 
būti nustatyti rinkliavų moduliavimo 
mechanizmai aplinkosauginiam 
veiksmingumui ir paslaugos kokybei 
gerinti, ypač daugiau panaudojant tvarius 
alternatyviuosius degalus, alternatyvias 
švarias varomąsias technologijas, 
tiesesnius maršrutus, didinant pajėgumą ir 
mažinant vėlavimus, kartu išlaikant 
optimalų saugos lygį. Nacionalinės 
priežiūros institucijos taip pat turėtų turėti 
galimybę nustatyti su terminalo 
paslaugomis susijusius mechanizmus 
vietos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 84
Karima Delli
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) atsižvelgiant į tarpvalstybinį 
aviacijos pobūdį, Sąjungos lygmeniu turėtų 
būti nustatyti rinkliavų moduliavimo 
mechanizmai aplinkosauginiam 
veiksmingumui ir paslaugos kokybei 
gerinti, ypač daugiau panaudojant tvarius 
alternatyviuosius degalus, didinant 
pajėgumą ir mažinant vėlavimus, kartu 
išlaikant optimalų saugos lygį. 
Nacionalinės priežiūros institucijos taip pat 
turėtų turėti galimybę nustatyti su 
terminalo paslaugomis susijusius 
mechanizmus vietos lygmeniu;

(29) atsižvelgiant į tarpvalstybinį 
aviacijos pobūdį, Sąjungos lygmeniu turėtų 
būti nustatyti rinkliavų moduliavimo 
mechanizmai aplinkosauginiam 
veiksmingumui ir paslaugos kokybei 
gerinti, ypač daugiau panaudojant tvarius 
alternatyviuosius degalus, visiškai 
pagrįstus papildomais 
atsinaujinančiaisiais ištekliais, didinant 
veiksmingumą ir mažinant vėlavimus, 
kartu išlaikant optimalų saugos lygį. 
Nacionalinės priežiūros institucijos taip pat 
turėtų turėti galimybę nustatyti su 
terminalo paslaugomis susijusius 
mechanizmus vietos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 85
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) atsižvelgiant į tarpvalstybinį 
aviacijos pobūdį, Sąjungos lygmeniu turėtų 
būti nustatyti rinkliavų moduliavimo 
mechanizmai aplinkosauginiam 
veiksmingumui ir paslaugos kokybei 
gerinti, ypač daugiau panaudojant tvarius 
alternatyviuosius degalus, didinant 
pajėgumą ir mažinant vėlavimus, kartu 
išlaikant optimalų saugos lygį. 
Nacionalinės priežiūros institucijos taip pat 
turėtų turėti galimybę nustatyti su 
terminalo paslaugomis susijusius 
mechanizmus vietos lygmeniu;

(29) atsižvelgiant į tarpvalstybinį 
aviacijos pobūdį, Sąjungos lygmeniu turėtų 
būti nustatyti rinkliavų moduliavimo 
mechanizmai aplinkosauginiam 
veiksmingumui ir paslaugos kokybei 
gerinti, pvz., vėlavimų mažinimas, kartu 
išlaikant optimalų saugos lygį. 
Nacionalinės priežiūros institucijos taip pat 
turėtų turėti galimybę nustatyti su 
terminalo paslaugomis susijusius 
mechanizmus vietos lygmeniu;

Or. en
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Pakeitimas 86
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) siekiant skatinti oro erdvės 
naudotojus skristi trumpiausiu maršrutu, 
visų pirma oro eismo spūsčių metu, turėtų 
būti galima nustatyti bendrą vienetinį 
tarifą už maršruto paslaugas visoje 
Bendro Europos dangaus oro erdvėje. 
Tokio bendro vienetinio tarifo nustatymas 
neturėtų daryti poveikio oro eismo 
paslaugų teikėjų pajamoms;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kyla rizika, kad nustačius bendrą vienetinį tarifą padidės sąnaudos. Be to, kyla rizika, kad ši 
sistema bus pernelyg apsunkinanti.

Pakeitimas 87
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) siekiant skatinti oro erdvės 
naudotojus skristi trumpiausiu maršrutu, 
visų pirma oro eismo spūsčių metu, turėtų 
būti galima nustatyti bendrą vienetinį tarifą 
už maršruto paslaugas visoje Bendro 
Europos dangaus oro erdvėje. Tokio 
bendro vienetinio tarifo nustatymas 
neturėtų daryti poveikio oro eismo 
paslaugų teikėjų pajamoms;

(30) siekiant skatinti oro erdvės 
naudotojus skristi trumpiausiu maršrutu, 
visų pirma oro eismo spūsčių metu, turėtų 
būti galima nustatyti bendrą vienetinį tarifą 
už maršruto paslaugas visoje Bendro 
Europos dangaus oro erdvėje, kuris gali 
būti gerokai sumažintas orlaiviams, 
kuriuose naudojami tvarūs degalai, 
visiškai pagrįsti papildomais 
atsinaujinančiais ištekliais. Tokio bendro 
vienetinio tarifo nustatymas neturėtų daryti 
poveikio oro eismo paslaugų teikėjų 
pajamoms;
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Or. en

Pakeitimas 88
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) OEV tinklo funkcijos turėtų 
prisidėti prie tvaraus oro transporto 
sistemos vystymosi ir padėti siekti 
Sąjungos masto tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių. Jos turėtų užtikrinti tvarų, našų ir 
aplinkos apsaugos požiūriu optimalų oro 
erdvės ir ribotų išteklių naudojimą, 
atspindėti veiklos poreikius plėtoti Europos 
OEV tinklo infrastruktūrą ir teikti paramą 
įvykus tinklo krizei. Tam tikras su šių 
funkcijų vykdymu susijusias užduotis 
turėtų atlikti tinklo valdytojas, o jo 
veiksmai turėtų apimti visus susijusius 
suinteresuotuosius subjektus;

(32) OEV tinklo funkcijos turėtų 
prisidėti prie tvaraus oro transporto 
sistemos vystymosi ir padėti siekti 
Sąjungos masto tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių, visų pirma klimato ir aplinkos 
apsaugos srityje, siekiant laiku užtikrinti 
sektorių atitiktį išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo tikslui, nustatytam Europos 
klimato teisės akte, ir visišką derėjimą su 
Europos žaliojo kurso tikslais. Jos turėtų 
užtikrinti tvarų, našų ir aplinkos apsaugos 
požiūriu optimalų oro erdvės ir ribotų 
išteklių naudojimą, atspindėti veiklos 
poreikius plėtoti Europos OEV tinklo 
infrastruktūrą ir teikti paramą įvykus tinklo 
krizei. Tam tikras su šių funkcijų vykdymu 
susijusias užduotis turėtų atlikti tinklo 
valdytojas, o jo veiksmai turėtų apimti 
visus susijusius suinteresuotuosius 
subjektus;

Or. en

Pakeitimas 89
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) OEV tinklo funkcijos turėtų 
prisidėti prie tvaraus oro transporto 
sistemos vystymosi ir padėti siekti 
Sąjungos masto tikslinių veiklos rezultatų 

(32) OEV tinklo funkcijos turėtų 
prisidėti prie tvaraus oro transporto 
sistemos vystymosi ir padėti siekti 
Sąjungos masto tikslinių veiklos rezultatų 
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rodiklių. Jos turėtų užtikrinti tvarų, našų ir 
aplinkos apsaugos požiūriu optimalų oro 
erdvės ir ribotų išteklių naudojimą, 
atspindėti veiklos poreikius plėtoti Europos 
OEV tinklo infrastruktūrą ir teikti paramą 
įvykus tinklo krizei. Tam tikras su šių 
funkcijų vykdymu susijusias užduotis 
turėtų atlikti tinklo valdytojas, o jo 
veiksmai turėtų apimti visus susijusius 
suinteresuotuosius subjektus;

rodiklių. Jos turėtų užtikrinti tvarų, našų ir 
optimalų oro erdvės ir ribotų išteklių 
naudojimą, atspindėti veiklos poreikius 
plėtoti Europos OEV tinklo infrastruktūrą 
ir teikti paramą įvykus tinklo krizei. Tam 
tikras su šių funkcijų vykdymu susijusias 
užduotis turėtų atlikti tinklo valdytojas, o 
jo veiksmai turėtų apimti visus susijusius 
suinteresuotuosius subjektus1a;

__________________
1a Didžiausią dėmesį skiriant „aplinkos 
apsaugos požiūriu optimalioms 
trajektorijoms“ oro erdvėje gali susidaryti 
sangrūdos, o didžiausią dėmesį skiriant 
„optimalioms“ trajektorijoms galima 
atsižvelgti į visus veiksnius.

Or. en

Pakeitimas 90
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) valstybės narės yra Eurokontrolės 
tarptautinės konvencijos, susijusios su 
bendradarbiavimu oro navigacijos saugos 
srityje, pagal kurią, Eurokontrolė kuria ir 
eksploatuoja bendrą Europos oro eismo 
srautų valdymo sistemą bendrame 
tarptautiniame centre, šalys, o ES 
pasirašė prie Eurokontrolės konvencijos 
pridedamą stojimo protokolą;

Or. en

Pagrindimas

Eurokontrolės konvencija ir ES stojimo protokolas yra svarbi sudėtingos Bendro Europos 
dangaus teisinės sistemos dalis. Manome, kad šis faktas yra vertas nuorodos konstatuojamose 
dalyse.
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Pakeitimas 91
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) OEV tinklo funkcijos, susijusios su 
įgyvendinimo veiksmų, susijusių su 
Europos OEV infrastruktūros diegimo 
Europos OEV tinkle planavimu, stebėsena 
ir koordinavimu, vykdomos visapusiškai 
bendradarbiaujant su veiklą vykdančiais 
suinteresuotaisiais subjektais ir jiems 
valdant kartu1a;
__________________
1a Įtraukta siekiant užtikrinti nuoseklumą 
su 26 straipsnio 3 dalies e punkto 
pakeitimu.

Or. en

Pakeitimas 92
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) tinklo valdytojui priimant 
sprendimus bendro sprendimų priėmimo 
procese turi būti vadovaujamasi tinklo 
interesais. Todėl bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai turėtų veikti 
kuo labiau siekdami pagerinti tinklo 
veikimą ir veiklos rezultatus. Bendro 
sprendimų priėmimo proceso procedūromis 
turėtų būti propaguojami tinklo interesai ir 
jos turi būti tokios, kad klausimai būtų 
išsprendžiami ir kai įmanoma pasiekiamas 
sutarimas;

(33) tinklo valdytojui priimant 
sprendimus bendro sprendimų priėmimo 
procese turi būti vadovaujamasi tinklo 
interesais. Todėl bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai turėtų veikti 
kuo labiau siekdami pagerinti tinklo 
veikimą ir veiklos rezultatus. Bendro 
sprendimų priėmimo proceso procedūromis 
turėtų būti propaguojami tinklo interesai ir 
jos turi būti tokios, kad klausimai būtų 
išsprendžiami ir pasiekiamas sutarimas. 
Valstybės narės turėtų atlikti aiškų 
vaidmenį bendro sprendimų priėmimo 



PE680.868v01-00 50/195 AM\1223793LT.docx

LT

procese ir kartu valstybių narių 
sprendimų priėmimo įgaliojimai turėtų 
būti aiškiai atskirti nuo įgaliojimų, kuriais 
turi būti naudojamasi vykstant bendro 
sprendimų priėmimo procesui. Bendro 
sprendimų priėmimo proceso metu priimti 
sprendimai nėra privalomi ir nėra 
norminio pobūdžio. Todėl nėra reikalo 
numatyti tokių sprendimų apskundimo 
tvarkos. Sprendimų priėmimo įgaliojimai 
ir galutinė atsakomybė už bendro 
sprendimų priėmimo proceso procese 
priimtus sprendimus tenka tinklo 
valdytojui;

Or. en

Pagrindimas

Bendro sprendimų priėmimo (BSP) procesas turėtų tapti svarbiu sustiprintu Bendro Europos 
dangaus sistemos elementu. Todėl būtina paaiškinti, kokį vaidmenį valstybės narės ir tinklo 
valdytojas turėtų atlikti šiame procese, taip pat BSP procese priimtų sprendimų teisinį 
pobūdį.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) tinklo valdytojui priimant 
sprendimus bendro sprendimų priėmimo 
procese turi būti vadovaujamasi tinklo 
interesais. Todėl bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai turėtų veikti 
kuo labiau siekdami pagerinti tinklo 
veikimą ir veiklos rezultatus. Bendro 
sprendimų priėmimo proceso procedūromis 
turėtų būti propaguojami tinklo interesai ir 
jos turi būti tokios, kad klausimai būtų 
išsprendžiami ir kai įmanoma pasiekiamas 
sutarimas;

(33) tinklo valdytojui priimant 
sprendimus bendro sprendimų priėmimo 
procese turi būti vadovaujamasi tinklo 
interesais. Todėl bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai turėtų ne tik 
veikti kuo labiau siekdami pagerinti tinklo 
veikimą ir veiklos rezultatus, bet ir turėtų 
atsižvelgti ir į vietos saugos problemas. 
Bendro sprendimų priėmimo proceso 
procedūromis turėtų būti propaguojamas 
saugumas, taip pat tinklo interesai ir jos 
turi būti tokios, kad klausimai būtų 
išsprendžiami ir kai įmanoma pasiekiamas 
sutarimas. Į priimtus sprendimus taip 
atsižvelgiama atsižvelgiant į 
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Nacionalinius veiklos rezultatų planus ir 
mechanizmą, sukurtą siekiant užtikrinti, 
kad dėl bendro sprendimų priėmimo 
proceso jie nepakenktų ONPT;

Or. en

Pakeitimas 94
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) tinklo valdytojui priimant 
sprendimus bendro sprendimų priėmimo 
procese turi būti vadovaujamasi tinklo 
interesais. Todėl bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai turėtų veikti 
kuo labiau siekdami pagerinti tinklo 
veikimą ir veiklos rezultatus. Bendro 
sprendimų priėmimo proceso procedūromis 
turėtų būti propaguojami tinklo interesai ir 
jos turi būti tokios, kad klausimai būtų 
išsprendžiami ir kai įmanoma pasiekiamas 
sutarimas;

(33) tinklo valdytojui priimant 
sprendimus bendro sprendimų priėmimo 
procese turi būti vadovaujamasi tinklo 
interesais. Todėl bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai turėtų ne tik 
veikti kuo labiau siekdami pagerinti tinklo 
veikimą ir veiklos rezultatus, bet ir turėtų 
atsižvelgti ir į vietos saugos problemas. 
Bendro sprendimų priėmimo proceso 
procedūromis turėtų būti propaguojamas 
saugumas, taip pat tinklo interesai ir jos 
turi būti tokios, kad klausimai būtų 
išsprendžiami ir kai įmanoma pasiekiamas 
sutarimas. Į priimtus sprendimus taip 
atsižvelgiama atsižvelgiant į 
Nacionalinius veiklos rezultatų planus ir 
mechanizmą, sukurtą siekiant užtikrinti, 
kad dėl bendro sprendimų priėmimo 
proceso jie nepakenktų ONPT;

Or. en

Pakeitimas 95
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) tinklo valdytojui priimant 
sprendimus bendro sprendimų priėmimo 
procese turi būti vadovaujamasi tinklo 
interesais. Todėl bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai turėtų veikti 
kuo labiau siekdami pagerinti tinklo 
veikimą ir veiklos rezultatus. Bendro 
sprendimų priėmimo proceso procedūromis 
turėtų būti propaguojami tinklo interesai ir 
jos turi būti tokios, kad klausimai būtų 
išsprendžiami ir kai įmanoma pasiekiamas 
sutarimas;

(33) tinklo valdytojui priimant 
sprendimus bendro sprendimų priėmimo 
procese turi būti vadovaujamasi tinklo 
interesais. Todėl bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai turėtų ne tik 
veikti kuo labiau siekdami pagerinti tinklo 
veikimą ir veiklos rezultatus, bet ir turėtų 
atsižvelgti ir į saugos problemas. Bendro 
sprendimų priėmimo proceso procedūromis 
turėtų būti propaguojamas saugumas, taip 
pat tinklo interesai ir jos turi būti tokios, 
kad klausimai būtų išsprendžiami ir kai 
įmanoma pasiekiamas sutarimas. Į 
priimtus sprendimus taip atsižvelgiama 
atsižvelgiant į Nacionalinius veiklos 
rezultatų planus ir mechanizmą, sukurtą 
siekiant užtikrinti, kad dėl bendro 
sprendimų priėmimo proceso jie 
nepakenktų ONPT;

Or. en

Pagrindimas

Pirma, šiame tekste reikia paminėti, kad tinklo interesai yra mažiau svarbūs už vietos saugos 
problemas, todėl tinklo valdytojo funkcija taip pat turėtų būti išsiaiškinti vietos saugos 
problemas. Antra, idėja daryti viską „tinklo interesais“ yra kiek sudėtinga. Kai kuriais 
atvejais dėl veikimo „tinklo interesais“ gali, pvz., atsirasti konkretaus ONPT vėlavimų. Todėl 
būtų tikslingiau veikti ne „tinklo interesais“, o nustatytų rodiklių interesais. Neaišku, kaip ši 
filosofija veiks dabartinėje veiklos rezultatų sistemoje.

Pakeitimas 96
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) tinklo valdytojui priimant 
sprendimus bendro sprendimų priėmimo 
procese turi būti vadovaujamasi tinklo 
interesais. Todėl bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai turėtų veikti 

(33) tinklo valdytojui priimant 
sprendimus bendro sprendimų priėmimo 
procese turi būti vadovaujamasi tinklo ir 
visų pirma saugos interesais. Todėl bendro 
sprendimų priėmimo proceso dalyviai 
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kuo labiau siekdami pagerinti tinklo 
veikimą ir veiklos rezultatus. Bendro 
sprendimų priėmimo proceso procedūromis 
turėtų būti propaguojami tinklo interesai ir 
jos turi būti tokios, kad klausimai būtų 
išsprendžiami ir kai įmanoma pasiekiamas 
sutarimas;

turėtų veikti kuo labiau siekdami pagerinti 
tinklo veikimą ir veiklos rezultatus, visų 
pirma atsižvelgiant į klimatą ir aplinką, 
taip pat visada atsižvelgiant į vietos 
saugos problemas. Bendro sprendimų 
priėmimo proceso procedūromis turėtų būti 
propaguojami tinklo ir visų pirma saugos 
interesai ir jos turi būti tokios, kad 
klausimai būtų išsprendžiami ir kai 
įmanoma pasiekiamas sutarimas;

Or. en

Pakeitimas 97
Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) tinklo valdytojui priimant 
sprendimus bendro sprendimų priėmimo 
procese turi būti vadovaujamasi tinklo 
interesais. Todėl bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai turėtų veikti 
kuo labiau siekdami pagerinti tinklo 
veikimą ir veiklos rezultatus. Bendro 
sprendimų priėmimo proceso 
procedūromis turėtų būti propaguojami 
tinklo interesai ir jos turi būti tokios, kad 
klausimai būtų išsprendžiami ir kai 
įmanoma pasiekiamas sutarimas;

(33) tinklo valdytojui priimant 
sprendimus bendro sprendimų priėmimo 
procese turi būti vadovaujamasi tinklo 
interesais. Todėl bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai turėtų veikti 
kuo labiau siekdami pagerinti tinklo 
veikimą ir veiklos rezultatus. Bendro 
sprendimų priėmimo proceso procedūros 
turėtų atitikti Komisijos įgyvendinimo 
reglamento (ES) 2019/123 III skyriaus 
18 straipsnio 3 dalį, jomis turėtų būti 
propaguojami tinklo interesai ir jos turi 
būti tokios, kad klausimai būtų 
išsprendžiami ir, kai įmanoma, 
pasiekiamas sutarimas;

Or. de

Pakeitimas 98
Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) tinklo valdytojui priimant 
sprendimus bendro sprendimų priėmimo 
procese turi būti vadovaujamasi tinklo 
interesais. Todėl bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai turėtų veikti 
kuo labiau siekdami pagerinti tinklo 
veikimą ir veiklos rezultatus. Bendro 
sprendimų priėmimo proceso procedūromis 
turėtų būti propaguojami tinklo interesai ir 
jos turi būti tokios, kad klausimai būtų 
išsprendžiami ir kai įmanoma pasiekiamas 
sutarimas;

(33) tinklo valdytojui priimant 
sprendimus bendro sprendimų priėmimo 
procese turi būti vadovaujamasi tinklo 
interesais, išskyrus atvejus, kai to reikia 
dėl gynybos ir nacionalinio saugumo 
reikalavimų. Todėl bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai turėtų veikti 
kuo labiau siekdami pagerinti tinklo 
veikimą ir veiklos rezultatus. Bendro 
sprendimų priėmimo proceso procedūromis 
turėtų būti propaguojami tinklo interesai ir 
jos turi būti tokios, kad klausimai būtų 
išsprendžiami ir kai įmanoma pasiekiamas 
sutarimas;

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo loginis pagrindas – užtikrinti gynybos nacionalinio saugumo reikalavimų 
viršenybę tinklo interesų atžvilgiu.

Pakeitimas 99
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) tinklo valdytojui priimant 
sprendimus bendro sprendimų priėmimo 
procese turi būti vadovaujamasi tinklo 
interesais. Todėl bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai turėtų veikti 
kuo labiau siekdami pagerinti tinklo 
veikimą ir veiklos rezultatus. Bendro 
sprendimų priėmimo proceso procedūromis 
turėtų būti propaguojami tinklo interesai ir 
jos turi būti tokios, kad klausimai būtų 
išsprendžiami ir kai įmanoma pasiekiamas 
sutarimas;

(33) tinklo valdytojui priimant 
sprendimus bendro sprendimų priėmimo 
procese turi būti vadovaujamasi tinklo 
interesais, išskyrus atvejus, susijusius su 
nacionalinio saugumo reikalavimais. 
Todėl bendro sprendimų priėmimo proceso 
dalyviai turėtų veikti kuo labiau siekdami 
pagerinti tinklo veikimą ir veiklos 
rezultatus. Bendro sprendimų priėmimo 
proceso procedūromis turėtų būti 
propaguojami tinklo interesai ir jos turi 
būti tokios, kad klausimai būtų 
išsprendžiami ir kai įmanoma pasiekiamas 
sutarimas;
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Or. fr

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

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) kad oro eismo paslaugų teikėjai 
daugiau dėmesio skirtų klientams ir 
siekiant padidinti oro erdvės naudotojų 
galimybę daryti įtaką priimant 
sprendimus, kurie daro jiems poveikį, 
priimant svarbiausius oro eismo paslaugų 
teikėjų veiklos sprendimus turėtų būti 
veiksmingiau konsultuojamasi su 
suinteresuotaisiais subjektais ir 
užtikrinamas veiksmingesnis tų subjektų 
dalyvavimas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 101
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) kad oro eismo paslaugų teikėjai 
daugiau dėmesio skirtų klientams ir 
siekiant padidinti oro erdvės naudotojų 
galimybę daryti įtaką priimant 
sprendimus, kurie daro jiems poveikį, 
priimant svarbiausius oro eismo paslaugų 
teikėjų veiklos sprendimus turėtų būti 
veiksmingiau konsultuojamasi su 
suinteresuotaisiais subjektais ir 
užtikrinamas veiksmingesnis tų subjektų 
dalyvavimas;

(34) kad oro eismo paslaugų teikėjai 
daugiau dėmesio skirtų klientams, priimant 
svarbiausius oro eismo paslaugų teikėjų 
veiklos sprendimus turėtų būti 
veiksmingiau konsultuojamasi su 
suinteresuotaisiais subjektais;

Or. en
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Pakeitimas 102
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) kad oro eismo paslaugų teikėjai 
daugiau dėmesio skirtų klientams ir 
siekiant padidinti oro erdvės naudotojų 
galimybę daryti įtaką priimant 
sprendimus, kurie daro jiems poveikį, 
priimant svarbiausius oro eismo paslaugų 
teikėjų veiklos sprendimus turėtų būti 
veiksmingiau konsultuojamasi su 
suinteresuotaisiais subjektais ir 
užtikrinamas veiksmingesnis tų subjektų 
dalyvavimas;

(34) kad oro eismo paslaugų teikėjai 
daugiau dėmesio skirtų klientams, priimant 
svarbiausius oro eismo paslaugų teikėjų 
veiklos sprendimus turėtų būti 
veiksmingiau konsultuojamasi su 
suinteresuotaisiais subjektais;

Or. en

Pagrindimas

ATS providers serve all European citizens, various kind of airspace users and passengers. 
There is no reason to put so much emphasis and reference to customer focus. Furthermore, 
“stakeholders” as such cannot participate equally in “major operational decisions of 
ATSPs” by their nature. For instance, ATS has to take into account not only needs of vocal 
airline associations, but also citizens (living in the vicinity of airports, overflown populations 
etc).Furthermore, the mere fact that someone is a user of a service does not mean that he/she 
has a good understanding and knowledge of the functioning of that service, and that he/she 
should be taking part in decisions regarding that service. (Example of RP2 where airlines 
where asking for couple of cents of reduction on each ticket, not sure the end “customer” (the 
passenger) who experienced delays in 2018 and 2019 would have made the same choice.

Pakeitimas 103
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) teikti aktualius veiklos duomenis 
labai svarbu siekiant užtikrinti galimybę 

(35) teikti aktualius veiklos duomenis 
sąveikiu formatu labai svarbu siekiant 
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lanksčiai teikti oro eismo duomenų 
paslaugas tarpvalstybiniu ir visos Sąjungos 
mastu. Todėl tokie duomenys turėtų būti 
teikiami atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams, įskaitant būsimus naujus oro 
eismo duomenų paslaugų teikėjus. Nuo 
informacijos, įskaitant oro erdvės būsenos 
ir konkrečių oro eismo situacijų 
informaciją, tikslumo ir jos išplatinimo 
laiku civiliniams ir kariniams dispečeriams 
tiesiogiai priklauso skrydžių sauga ir 
efektyvumas. Visiems subjektams, 
norintiems pasinaudoti oro erdvės 
struktūromis, itin svarbu teikiant arba 
keičiant skrydžių planus turėti galimybę 
laiku susipažinti su naujausia informacija 
apie oro erdvės būseną;

užtikrinti galimybę lanksčiai teikti oro 
eismo duomenų paslaugas tarpvalstybiniu 
ir visos Sąjungos mastu. Todėl tokie 
duomenys turėtų būti teikiami 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams, įskaitant būsimus naujus oro 
eismo duomenų paslaugų teikėjus. Nuo 
informacijos, įskaitant oro erdvės būsenos 
ir konkrečių oro eismo situacijų 
informaciją, tikslumo ir jos išplatinimo 
laiku civiliniams ir kariniams dispečeriams 
tiesiogiai priklauso skrydžių sauga ir 
efektyvumas. Visiems subjektams, 
norintiems pasinaudoti oro erdvės 
struktūromis, itin svarbu teikiant arba 
keičiant skrydžių planus turėti galimybę 
laiku susipažinti su naujausia informacija 
apie oro erdvės būseną;

Or. en

Pagrindimas

Duomenų prieinamumo visiems idėja atrodo puiki, tačiau nesant tinkamo standarto, ji yra 
visiškai nenaudinga (negalima naudoti duomenų ir arba sistemų, kurie nėra suderinami). Ji 
taip pat kelia abejonių dėl kibernetinio saugumo, galimybės susipažinti su duomenimis 
suteikimas taip pat reiškia galimybės vykdyti paslaugos trikdymo atakas (DoS) suteikimą. 
Taip pat galėtų būti tam tikrų „nacionalinio saugumo“ klausimų, ne visi duomenys galėtų 
būti prieinami ir ne visos valstybės narės gali norėti dalytis visa savo informacija.

Pakeitimas 104
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) teikti aktualius veiklos duomenis 
labai svarbu siekiant užtikrinti galimybę 
lanksčiai teikti oro eismo duomenų 
paslaugas tarpvalstybiniu ir visos Sąjungos 
mastu. Todėl tokie duomenys turėtų būti 
teikiami atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams, įskaitant būsimus naujus oro 
eismo duomenų paslaugų teikėjus. Nuo 
informacijos, įskaitant oro erdvės būsenos 

(35) teikti aktualius veiklos duomenis 
sąveikiu formatu labai svarbu siekiant 
užtikrinti galimybę lanksčiai teikti oro 
eismo duomenų paslaugas tarpvalstybiniu 
ir visos Sąjungos mastu. Todėl tokie 
duomenys turėtų būti teikiami 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams, įskaitant būsimus naujus oro 
eismo duomenų paslaugų teikėjus. Nuo 
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ir konkrečių oro eismo situacijų 
informaciją, tikslumo ir jos išplatinimo 
laiku civiliniams ir kariniams dispečeriams 
tiesiogiai priklauso skrydžių sauga ir 
efektyvumas. Visiems subjektams, 
norintiems pasinaudoti oro erdvės 
struktūromis, itin svarbu teikiant arba 
keičiant skrydžių planus turėti galimybę 
laiku susipažinti su naujausia informacija 
apie oro erdvės būseną;

informacijos, įskaitant oro erdvės būsenos 
ir konkrečių oro eismo situacijų 
informaciją, tikslumo ir jos išplatinimo 
laiku civiliniams ir kariniams dispečeriams 
tiesiogiai priklauso skrydžių sauga ir 
efektyvumas. Visiems subjektams, 
norintiems pasinaudoti oro erdvės 
struktūromis, itin svarbu teikiant arba 
keičiant skrydžių planus turėti galimybę 
laiku susipažinti su naujausia informacija 
apie oro erdvės būseną;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) teikti aktualius veiklos duomenis 
labai svarbu siekiant užtikrinti galimybę 
lanksčiai teikti oro eismo duomenų 
paslaugas tarpvalstybiniu ir visos Sąjungos 
mastu. Todėl tokie duomenys turėtų būti 
teikiami atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams, įskaitant būsimus naujus oro 
eismo duomenų paslaugų teikėjus. Nuo 
informacijos, įskaitant oro erdvės būsenos 
ir konkrečių oro eismo situacijų 
informaciją, tikslumo ir jos išplatinimo 
laiku civiliniams ir kariniams dispečeriams 
tiesiogiai priklauso skrydžių sauga ir 
efektyvumas. Visiems subjektams, 
norintiems pasinaudoti oro erdvės 
struktūromis, itin svarbu teikiant arba 
keičiant skrydžių planus turėti galimybę 
laiku susipažinti su naujausia informacija 
apie oro erdvės būseną;

(35) teikti aktualius veiklos duomenis 
standartiniu formatu labai svarbu siekiant 
užtikrinti galimybę lanksčiai teikti oro 
eismo duomenų paslaugas tarpvalstybiniu 
ir visos Sąjungos mastu. Todėl tokie 
duomenys turėtų būti teikiami 
atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams, įskaitant būsimus naujus oro 
eismo duomenų paslaugų teikėjus. Nuo 
informacijos, įskaitant oro erdvės būsenos 
ir konkrečių oro eismo situacijų 
informaciją, tikslumo ir jos išplatinimo 
laiku civiliniams ir kariniams dispečeriams 
tiesiogiai priklauso skrydžių sauga ir 
efektyvumas. Visiems subjektams, 
norintiems pasinaudoti oro erdvės 
struktūromis, itin svarbu teikiant arba 
keičiant skrydžių planus turėti galimybę 
laiku susipažinti su naujausia informacija 
apie oro erdvės būseną;

Or. en
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Pakeitimas 106
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) šis reglamentas neturi įtakos 
valstybių narių kompetencijai priimti 
nuostatas, susijusias su jų ginkluotųjų 
pajėgų organizavimu. Naudodamosi šia 
kompetencija valstybės narės gali imtis 
priemonių, padedančių užtikrinti, kad jų 
ginkluotosios pajėgos turėtų pakankamai 
oro erdvės tinkamam mokymui ir 
rengimui vykdyti. Taigi turėtų būti 
numatyta apsaugos sąlyga, leidžianti 
naudotis šia kompetencija;

Or. fr

Pakeitimas 107
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Bendro Europos dangaus oro eismo 
valdymo mokslinių tyrimų programos 
(SESAR) projektu siekiama sudaryti 
sąlygas saugiai, efektyviai ir aplinkos 
požiūriu tvariai oro transporto plėtrai 
modernizuojant Europos ir pasaulio OEV 
sistemą. Siekiant padėti užtikrinti visišką 
projekto efektyvumą turėtų būti užtikrintas 
tinkamas jo etapų koordinavimas. SESAR 
apibrėžimo etapu turėtų būti parengtas 
Europos OEV pagrindinis planas ir jis 
turėtų padėti pasiekti Sąjungos masto 
tikslinius veiklos rezultatų rodiklius;

(38) Bendro Europos dangaus oro eismo 
valdymo mokslinių tyrimų programos 
(SESAR) projektu siekiama sudaryti 
sąlygas saugiai, efektyviai ir aplinkos 
požiūriu tvariai oro transporto plėtrai 
modernizuojant Europos ir pasaulio OEV 
sistemą. Siekiant padėti užtikrinti visišką 
projekto efektyvumą turėtų būti užtikrintas 
tinkamas jo etapų koordinavimas. SESAR 
apibrėžimo etapu turėtų būti parengtas 
Europos OEV pagrindinis planas ir jis 
turėtų padėti pasiekti Sąjungos masto 
tikslinius veiklos rezultatų rodiklius, visų 
pirma klimato ir aplinkos apsaugos 
srityje, siekiant laiku užtikrinti sektorių 
atitiktį išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo tikslui, nustatytam Europos 
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klimato teisės akte, ir visišką derėjimą su 
Europos žaliojo kurso tikslais;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) bendrų projektų koncepcija turėtų 
būti siekiama laiku, koordinuotai ir 
suderintai įgyvendinti Europos OEV 
pagrindiniame plane nurodytus esminius 
veiklos pokyčius, paveiksiančius visą 
tinklą. Komisijai turėtų būti pavesta atlikti 
finansavimo siekiant paspartinti SESAR 
projekto diegimą sąnaudų ir naudos 
analizę;

(39) bendrų projektų koncepcija turėtų 
būti siekiama laiku, koordinuotai ir 
suderintai įgyvendinti Europos OEV 
pagrindiniame plane nurodytus esminius 
veiklos pokyčius, paveiksiančius visą 
tinklą. Visų pirma bendrais projektais 
turėtų skatinamas ir spartinamas naujų 
skaitmeninių technologijų atnaujinimas, 
kuris yra labais svarbus būsimam 
Europos OEV sistemos išplečiamumui, 
atsparumui ir tvarumui. Komisijai turėtų 
būti pavesta atlikti finansavimo siekiant 
paspartinti SESAR projekto diegimą 
sąnaudų ir naudos analizę;

Or. en

Pakeitimas 109
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) siekiant racionalizuoti SESAR 
įgyvendinimo etapą, geresnis 
standartizavimo veiklos koordinavimas 
turėtų užtikrinti SESAR sprendimams 
įgyvendinti reikalingų standartų 
pateikimą laiku. Pertvarkyta ir integruota 
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Europos aviacijos standartų 
koordinavimo grupė turėtų prisidėti prie 
tolesnio į vartotoją orientuoto 
standartizacijos proceso, užtikrinant, kad 
būtų suskirstyti pagal svarbą veiklą 
vykdančių suinteresuotųjų subjektų 
poreikiai;

Or. en

Pakeitimas 110
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) siekiant atsižvelgti į techninius ir 
veiklos pokyčius, visų pirma iš dalies 
pakeičiant priedus arba papildant tinklo 
valdymo nuostatas, Komisijai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti teisės aktus. Visų 
deleguojamų įgaliojimų turinys ir apimtis 
išsamiai išdėstyti atitinkamuose 
straipsniuose. Pagal šį reglamentą priimant 
deleguotuosius aktus itin svarbu, kad 
Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros33 
nustatytais principais. Visų pirma siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

(41) siekiant atsižvelgti į techninius ir 
veiklos pokyčius, visų pirma iš dalies 
pakeičiant priedus arba papildant tinklo 
valdymo nuostatas, Komisijai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti teisės aktus. Visų 
deleguojamų įgaliojimų turinys ir apimtis 
išsamiai išdėstyti atitinkamuose 
straipsniuose. Pagal šį reglamentą priimant 
deleguotuosius aktus itin svarbu, kad 
Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais Bendro Europos dangaus 
iniciatyvos socialinių klausimų ekspertų 
grupėje, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros33 
nustatytais principais. Visų pirma siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
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darbą, posėdžiuose;

__________________ __________________
33 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 33 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Bendro Europos dangaus iniciatyvos socialinių klausimų ekspertų grupė, kaip Europos 
Komisijos ekspertų grupė, buvo įsteigta šiam vaidmeniui atlikti ir yra kompetentinga, kad 
būtų galima su ja pasikonsultuoti laiku ir pateikti informaciją tokiais klausimais, todėl turėtų 
būti paminėta šiame reglamente.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) siekiant atsižvelgti į techninius ir 
veiklos pokyčius, visų pirma iš dalies 
pakeičiant priedus arba papildant tinklo 
valdymo nuostatas, Komisijai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti teisės aktus. Visų 
deleguojamų įgaliojimų turinys ir apimtis 
išsamiai išdėstyti atitinkamuose 
straipsniuose. Pagal šį reglamentą priimant 
deleguotuosius aktus itin svarbu, kad 
Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros33 
nustatytais principais. Visų pirma siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 

(41) siekiant atsižvelgti į techninius ir 
veiklos pokyčius, visų pirma iš dalies 
pakeičiant priedus arba papildant tinklo 
valdymo nuostatas, Komisijai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti teisės aktus. Visų 
deleguojamų įgaliojimų turinys ir apimtis 
išsamiai išdėstyti atitinkamuose 
straipsniuose. Pagal šį reglamentą priimant 
deleguotuosius aktus itin svarbu, kad 
Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais Bendro Europos dangaus 
iniciatyvos socialinių klausimų ekspertų 
grupėje, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros33 
nustatytais principais. Visų pirma siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
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ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

__________________ __________________
33 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 33 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 112
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) siekiant atsižvelgti į techninius ir 
veiklos pokyčius, visų pirma iš dalies 
pakeičiant priedus arba papildant tinklo 
valdymo nuostatas, Komisijai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti teisės aktus. Visų 
deleguojamų įgaliojimų turinys ir apimtis 
išsamiai išdėstyti atitinkamuose 
straipsniuose. Pagal šį reglamentą priimant 
deleguotuosius aktus itin svarbu, kad 
Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros33 
nustatytais principais. Visų pirma siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 

(41) siekiant atsižvelgti į techninius ir 
veiklos pokyčius, visų pirma iš dalies 
pakeičiant priedus arba papildant tinklo 
valdymo nuostatas, Komisijai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti teisės aktus. Visų 
deleguojamų įgaliojimų turinys ir apimtis 
išsamiai išdėstyti atitinkamuose 
straipsniuose. Pagal šį reglamentą priimant 
deleguotuosius aktus itin svarbu, kad 
Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais Bendro Europos dangaus 
iniciatyvos socialinių klausimų ekspertų 
grupėje, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros33 
nustatytais principais. Visų pirma siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
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darbą, posėdžiuose; deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

__________________ __________________
33 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 33 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento taikymo sąlygas, visų pirma 
dėl nacionalinių priežiūros institucijų 
darbuotojų įdarbinimo ir atrankos 
tvarkos, ekonominio oro navigacijos 
paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklių, 
veiklos rezultatų sistemos ir rinkliavų 
sistemos įgyvendinimo taisyklių, visų 
pirma Sąjungos masto tikslinių veiklos 
rezultatų rodiklių nustatymo, maršruto ir 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
klasifikavimo, oro navigacijos paslaugų 
teikėjų ir tinklo valdytojo veiklos rezultatų 
planų projektų ir tikslinių veiklos 
rezultatų rodiklių vertinimo kriterijų ir 
tvarkos, veiklos rezultatų stebėsenos, 
informacijos apie sąnaudas ir rinkliavas 
teikimo taisyklių, sąnaudų bazės, pagal 
kurią nustatomos rinkliavos, turinio ir 
nustatymo ir oro navigacijos paslaugų 
vienetinių tarifų nustatymo, paskatų 
mechanizmų ir rizikos pasidalijimo 
mechanizmų, tinklo valdytojo skyrimo ir 
tokio skyrimo sąlygų, jo taikytinų valdymo 
mechanizmų, tinklo funkcijų vykdymo 
taisyklių, konsultavimosi su 
suinteresuotaisiais subjektais dėl 
svarbiausių oro eismo paslaugų teikėjų 
veiklos sprendimų tvarkos, veiklos 
duomenų teikimo reikalavimų, prieigos 
sąlygų ir prieigos kainų nustatymo, 

Išbraukta.
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lankstaus oro erdvės naudojimo 
koncepcijos taikymo, bendrų projektų 
nustatymo ir jiems taikomų valdymo 
mechanizmų, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis Reglamento (ES) 
Nr. 182/201134;
__________________
34 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, 
p. 13).

Or. en

Pakeitimas 114
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento taikymo sąlygas, visų pirma 
dėl nacionalinių priežiūros institucijų 
darbuotojų įdarbinimo ir atrankos 
tvarkos, ekonominio oro navigacijos 
paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklių, 
veiklos rezultatų sistemos ir rinkliavų 
sistemos įgyvendinimo taisyklių, visų 
pirma Sąjungos masto tikslinių veiklos 
rezultatų rodiklių nustatymo, maršruto ir 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
klasifikavimo, oro navigacijos paslaugų 
teikėjų ir tinklo valdytojo veiklos rezultatų 
planų projektų ir tikslinių veiklos 
rezultatų rodiklių vertinimo kriterijų ir 
tvarkos, veiklos rezultatų stebėsenos, 
informacijos apie sąnaudas ir rinkliavas 
teikimo taisyklių, sąnaudų bazės, pagal 

Išbraukta.
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kurią nustatomos rinkliavos, turinio ir 
nustatymo ir oro navigacijos paslaugų 
vienetinių tarifų nustatymo, paskatų 
mechanizmų ir rizikos pasidalijimo 
mechanizmų, tinklo valdytojo skyrimo ir 
tokio skyrimo sąlygų, jo taikytinų valdymo 
mechanizmų, tinklo funkcijų vykdymo 
taisyklių, konsultavimosi su 
suinteresuotaisiais subjektais dėl 
svarbiausių oro eismo paslaugų teikėjų 
veiklos sprendimų tvarkos, veiklos 
duomenų teikimo reikalavimų, prieigos 
sąlygų ir prieigos kainų nustatymo, 
lankstaus oro erdvės naudojimo 
koncepcijos taikymo, bendrų projektų 
nustatymo ir jiems taikomų valdymo 
mechanizmų, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis Reglamento (ES) 
Nr. 182/201134;
__________________
34 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, 
p. 13).

Or. en

Pagrindimas

Čia nurodyti įgaliojimai yra neaiškūs, todėl likusioje pasiūlymo dėl reglamento dalyje turėtų 
būti pateikiamas papildomas sistemos paaiškinimas, kad būtų galima matyti, jog tokios 
konstatuojamosios dalies reikia.

Pakeitimas 115
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) atsižvelgiant į Ispanijos Karalystės 
teisinę poziciją dėl teritorijos, kurioje yra 
Gibraltaro oro uostas, suverenumo ir 
jurisdikcijos, šis reglamentas tam oro 
uostui neturėtų būti taikomas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 116
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente nustatomos 
Bendro Europos dangaus sukūrimo ir 
efektyvaus veikimo taisyklės, kuriomis 
siekiama sustiprinti esamus oro eismo 
saugos standartus, skatinti oro transporto 
sistemos tvarią plėtrą ir pagerinti bendrus 
oro eismo valdymo ir oro navigacijos 
paslaugų, skirtų bendrajam oro eismui 
Europoje, veiklos rezultatus, kad būtų 
laikomasi visų oro erdvės naudotojų 
reikalavimų. Bendras Europos dangus 
apima darnų visos Europos tinklą, 
laipsniškai vis labiau integruotą oro erdvę, 
tinklo valdymo ir oro eismo valdymo 
sistemas, grindžiamas saugos, 
veiksmingumo, sąveikumo ir technologinio 
modernizavimo aspektais siekiant suteikti 
naudos visiems oro erdvės naudotojams, 
piliečiams ir aplinkai.

1. Šiame reglamente nustatomos 
Bendro Europos dangaus sukūrimo ir 
efektyvaus veikimo taisyklės, kuriomis 
siekiama sustiprinti esamus oro eismo 
saugos standartus, skatinti oro transporto 
sistemos tvarią plėtrą ir pagerinti bendrus 
oro eismo valdymo ir oro navigacijos 
paslaugų, skirtų bendrajam oro eismui 
Europoje, veiklos rezultatus, kad būtų 
laikomasi visų oro erdvės naudotojų 
reikalavimų ir būtų sudaromos sąlygos oro 
transporto sektoriui tinkamai prisidėti 
prie Europos žaliojo kurso tikslų ir siekti 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
tikslų, visų pirma numatytų Europos 
klimato teisės akte. Bendras Europos 
dangus apima darnų visos Europos tinklą, 
laipsniškai vis labiau integruotą oro erdvę, 
tinklo valdymo ir oro eismo valdymo 
sistemas, grindžiamas saugos, 
veiksmingumo, sąveikumo ir technologinio 
modernizavimo aspektais siekiant suteikti 
naudos visiems oro erdvės naudotojams, 
piliečiams ir aplinkai. 

Or. en
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Pakeitimas 117
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente nustatomos 
Bendro Europos dangaus sukūrimo ir 
efektyvaus veikimo taisyklės, kuriomis 
siekiama sustiprinti esamus oro eismo 
saugos standartus, skatinti oro transporto 
sistemos tvarią plėtrą ir pagerinti bendrus 
oro eismo valdymo ir oro navigacijos 
paslaugų, skirtų bendrajam oro eismui 
Europoje, veiklos rezultatus, kad būtų 
laikomasi visų oro erdvės naudotojų 
reikalavimų. Bendras Europos dangus 
apima darnų visos Europos tinklą, 
laipsniškai vis labiau integruotą oro 
erdvę, tinklo valdymo ir oro eismo 
valdymo sistemas, grindžiamas saugos, 
veiksmingumo, sąveikumo ir technologinio 
modernizavimo aspektais siekiant suteikti 
naudos visiems oro erdvės naudotojams, 
piliečiams ir aplinkai.

1. Šiame reglamente nustatomos 
Bendro Europos dangaus sukūrimo ir 
efektyvaus veikimo taisyklės, kuriomis 
siekiama sustiprinti esamus oro eismo 
saugos standartus, skatinti oro transporto 
sistemos tvarią plėtrą ir pagerinti bendrus 
oro eismo valdymo ir oro navigacijos 
paslaugų, skirtų bendrajam oro eismui 
Europoje, veiklos rezultatus, kad būtų 
laikomasi visų oro erdvės naudotojų 
reikalavimų. Bendras Europos dangus 
apima darnų visos Europos maršrutų 
tinklą, tinklo valdymo ir oro eismo 
valdymo sistemas, grindžiamas saugos, 
veiksmingumo, sąveikumo ir technologinio 
modernizavimo aspektais siekiant suteikti 
naudos visiems oro erdvės naudotojams, 
piliečiams ir aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 118
João Ferreira, Clare Daly

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. atsižvelgiant į principus, paremtus 
Čikagos konvencija, šis reglamentas 
turėtų padėti panaikinti oro eismo 
valdymo paslaugų reguliavimo 
panaikinimo, liberalizavimo ir 
centralizavimo procesus, kuriuos 
siekiama įgyvendinti pagal 1999 m. 
pradėtą Bendro Europos dangaus procesą 
ir taip suteikti valstybėms narėms 
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įgaliojimus valdyti savo oro erdvę ir 
stebėti bei organizuoti paslaugas pagal 
svao poreikius, taip pat skatinti glaudesnį 
valstybių bendradarbiavimą; 

Or. pt

Pakeitimas 119
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio reglamento taikymas 
nepažeidžia valstybių narių suverenių 
teisių į jų oro erdvę ir neturi įtakos 
valstybių narių reikalavimams, susijusiems 
su viešosios tvarkos, visuomenės saugumo 
ir gynybos klausimais, kaip nustatyta 44 
straipsnyje. Šis reglamentas netaikomos 
karinėms operacijoms ir mokymui.

2. Šio reglamento taikymas 
nepažeidžia valstybių narių suverenių 
teisių į jų oro erdvę ir neturi įtakos 
valstybių narių reikalavimams, susijusiems 
su viešosios tvarkos, visuomenės saugumo 
ir gynybos klausimais, kaip nustatyta 44 
straipsnyje, taip pat su nacionaliniu 
saugumu pagal ES sutarties 4 straipsnį. 
Šis reglamentas netaikomos karinėms 
operacijoms ir mokymui. Vis dėlto turi 
būti vykdomas bendradarbiavimas su 
karinėmis institucijomis, siekiant įvertinti 
galimą šio reglamento taikymo poveikį tai 
veiklai.

Or. fr

Pakeitimas 120
Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio reglamento taikymas 
nepažeidžia valstybių narių suverenių 
teisių į jų oro erdvę ir neturi įtakos 
valstybių narių reikalavimams, susijusiems 
su viešosios tvarkos, visuomenės saugumo 

2. Šio reglamento taikymas 
nepažeidžia valstybių narių suverenių 
teisių į jų oro erdvę ir neturi įtakos 
valstybių narių reikalavimams, susijusiems 
su viešosios tvarkos, visuomenės saugumo 
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ir gynybos klausimais, kaip nustatyta 44 
straipsnyje. Šis reglamentas netaikomas 
karinėms operacijoms ir mokymui.

ir gynybos klausimais, kaip nustatyta 44 
straipsnyje, taip pat jų nacionaliniam 
saugumui, kaip nustatytą ES sutarties 4 
straipsnio 2 dalyje. Šis 
reglamentas netaikomas karinėms 
operacijoms ir mokymui, tačiau 
užtikrinamas jų derinimas su karinėmis 
institucijomis siekiant atsižvelgti į galimą 
šio reglamento taikymo poveikį šiai 
veiklai.

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo loginis pagrindas – įsitikinti, kad šio reglamento įgyvendinimas neturės 
neigiamo poveikio saugumo ir gynybos misijoms, taigi ir dėl veiksmų derinimo būtinybės.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio reglamento taikymas 
nepažeidžia valstybių narių suverenių 
teisių į jų oro erdvę ir neturi įtakos 
valstybių narių reikalavimams, susijusiems 
su viešosios tvarkos, visuomenės saugumo 
ir gynybos klausimais, kaip nustatyta 44 
straipsnyje. Šis reglamentas netaikomas 
karinėms operacijoms ir mokymui.

2. 2. Šio reglamento taikymas 
nepažeidžia valstybių narių suverenių 
teisių į jų oro erdvę ir neturi įtakos 
valstybių narių reikalavimams, susijusiems 
su viešosios tvarkos, visuomenės saugumo 
ir gynybos klausimais, kaip nustatyta 44 
straipsnyje. Šis reglamentas netaikomas 
karinėms operacijoms ir mokymui, nors 
užtikrinamas jų derinimas su karinėmis 
institucijomis siekiant nustatyti galimą šio 
reglamento taikymo poveikį šiai veiklai ir 
į jį atsižvelgti.

Or. en

Pakeitimas 122
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. [Jei šis reglamentas bus priimtas 
pereinamajam laikotarpiui nesibaigus: Šis 
reglamentas netaikomas Gibraltaro oro 
uostui.]

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 123
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. oro eismo duomenų paslaugos – 
paslaugos, kurias sudaro veiklos duomenų 
rinkimas iš stebėjimo paslaugų teikėjų, iš 
MET ir ONI paslaugų teikėjų ir tinklo 
funkcijų vykdytojų, taip pat kitų svarbių 
subjektų, tų duomenų apibendrinimas ir 
integravimas arba apdorotų duomenų 
teikimas skrydžių valdymo ir oro eismo 
valdymo tikslais;

6. oro eismo duomenų paslaugos – 
funkcijos arba paslaugos, kurias sudaro 
veiklos duomenų rinkimas iš stebėjimo 
paslaugų teikėjų, iš MET ir ONI paslaugų 
teikėjų ir tinklo funkcijų vykdytojų, taip 
pat kitų svarbių subjektų, tų duomenų 
apibendrinimas arba integravimas arba 
apdorotų duomenų teikimas skrydžių 
valdymo ir oro eismo valdymo tikslais;

Or. en

Pagrindimas

Oro eismo duomenų paslaugos galėtų būti struktūriškai apibrėžiamos tiek kaip „paslaugos“, 
tiek kaip „funkcijos“, kurias vykdo viešieji subjektai. Šias viešųjų subjektų vykdomas 
funkcijas reikia palikti šio reglamento taikymo srityje.

Pakeitimas 124
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. oro eismo srautų ir pajėgumų 
valdymas (OESPV) – paslauga, kuria 
siekiama apsaugoti skrydžių valdymo 
tarnybą nuo perkrovos ir optimizuoti 
turimų pajėgumų naudojimą;

7. pajėgumų valdymo paslauga – 
paslauga, kuria siekiama apsaugoti 
skrydžių valdymo tarnybą nuo perkrovos ir 
optimizuoti turimų pajėgumų naudojimą ir 
kurią tinklo lygmeniu teikia tinklo 
valdytojas, o regiono ir vietos lygmeniu – 
ONPT;

Or. en

Pagrindimas

Šis pasiūlymas atitinka kitus 26 straipsnyje nustatytus pakeitimus, susijusius su tinklo funkcijų 
apimtimi. Siekiant nemaišyti OESV ir OESPV, siūlome pajėgumų valdymą atskirti nuo OESV, 
nustatant, kad pastarasis yra papildytas pajėgumų valdymo paslauga. Be to, turint omenyje, 
kad reglamente nepateikiama jokių išsamių duomenų apie minėtą paslaugą, siekiant 
apsaugoti valstybių narių ir ONPT interesus, yra pateisinama nurodyti, kuris subjektas yra 
atsakingas už jos teikimą vietos ir regionų lygmeniu. 

Pakeitimas 125
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. oro eismo srautų ir pajėgumų 
valdymas (OESPV) – paslauga, kuria 
siekiama apsaugoti skrydžių valdymo 
tarnybą nuo perkrovos ir optimizuoti 
turimų pajėgumų naudojimą;

7. oro eismo srautų ir pajėgumų 
valdymas (OESPV) – funkcija arba 
paslauga, kuria siekiama apsaugoti 
skrydžių valdymo tarnybą nuo perkrovos ir 
optimizuoti turimų pajėgumų naudojimą;

Or. en

Pagrindimas

Oro eismo srauto ir pajėgumų valdymas galėtų būti apibrėžiami tiek kaip „paslauga“, tiek 
kaip „funkcija“, kurią vykdo viešieji subjektai. Šias viešųjų subjektų vykdomas funkcijas 
reikia palikti šio reglamento taikymo srityje.
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Pakeitimas 126
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. oro eismo valdymas (OEV) – 
orlaivyje ir žemėje atliekamų funkcijų arba 
teikiamų paslaugų (oro eismo paslaugų, 
oro erdvės valdymo ir oro eismo srautų 
valdymo), kurių reikia saugiam ir 
veiksmingam orlaivio judėjimui visais 
skrydžio etapais užtikrinti, visuma;

9. oro eismo valdymas (OEV) – 
orlaivyje ir žemėje, taip pat erdvėje, 
atliekamų funkcijų arba teikiamų paslaugų 
(oro eismo paslaugų, oro erdvės valdymo ir 
oro eismo srautų valdymo), kurių reikia 
saugiam ir veiksmingam orlaivio judėjimui 
visais skrydžio etapais užtikrinti, visuma;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. oro eismo paslaugų sutartis – 
vienas arba daugiau teisiškai privalomų 
aktų, sudarytų laikantis konkurencinio 
konkurso procedūros, kuriais 
patvirtinamas atitinkamų valstybių narių 
ir oro eismo paslaugų teikėjo susitarimas 
pavesti teikti oro eismo paslaugas;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 10 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b. paskirtas oro eismo paslaugų 
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teikėjas – oro eismo paslaugų teikėjas, 
paskirtas teikti oro eismo paslaugas, 
remiantis konkurencingo konkurso 
procedūra, ir turintis oro eismo paslaugų 
sutartį;

Or. en

Pakeitimas 129
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. oro erdvės valdymas – planavimo 
funkcija, kurios pagrindinis tikslas – 
maksimaliai padidinti turimos oro erdvės 
panaudojimą dinamiško laiko dalijimosi 
būdu ir kartais padalijant oro erdvę 
įvairioms oro erdvės naudotojų 
kategorijoms pagal jų trumpalaikius 
poreikius;

12. oro erdvės valdymas – planavimo 
funkcija, kurios pagrindinis tikslas – 
optimizuoti turimos oro erdvės 
panaudojimą dinamiško laiko dalijimosi 
būdu ir kartais padalijant oro erdvę 
įvairioms oro erdvės naudotojų 
kategorijoms pagal jų trumpalaikius 
poreikius;

Or. en

Pagrindimas

Pats maksimalus turimos oro erdvės panaudojimo padidinimas negali savaime būti tikslu, nes 
pagal Europos Komisijos žaliojo kurso tikslus ir Darnaus ir išmanaus judumo strategiją 
reikalaujama laikytis kompleksiškesnio požiūrio, taip pat atsižvelgiant į aviacijos poveikį, 
kuriam reikalingas išmanesnis ir inovatyvesnis požiūris į politikos formavimą ir 
reglamentavimą. Oro erdvės „optimizavimas“ labiau atitinka Komisijos tikslus ir aviacijos 
sektoriaus poreikius.

Pakeitimas 130
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. oro erdvės struktūra – tam tikro 13. oro erdvės struktūra – tam tikro 
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tūrio oro erdvė, nustatyta siekiant 
užtikrinti, kad orlaivių skrydžiai būtų 
saugūs ir optimalūs;

tūrio oro erdvė ir jos panaudojimas, 
nustatyti siekiant užtikrinti, kad orlaivių 
skrydžiai būtų saugūs ir optimalūs;

Or. en

Pagrindimas

Rinkliavos turėtų būti pagrįstos naudojimusi paslaugomis, o ne galimybe teikti numatytas 
paslaugas.

Pakeitimas 131
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18. bazinė vertė – nustatytųjų sąnaudų 
arba nustatytųjų vieneto sąnaudų vertė 
metais, einančiais prieš atitinkamo 
ataskaitinio laikotarpio pradžią, nustatyta 
atlikus vertinimą tiksliniams veiklos 
rezultatų rodikliams nustatyti;

18. bazinė vertė – apskaičiuota 
nustatytųjų sąnaudų arba nustatytųjų 
vieneto sąnaudų vertė metais, einančiais 
prieš atitinkamo ataskaitinio laikotarpio 
pradžią, skirta tiksliniams veiklos rezultatų 
rodikliams nustatyti;

Or. en

Pakeitimas 132
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20. paskirstytoji vertė – vertė, tam 
tikram oro eismo paslaugų teikėjui 
gaunama paskirstant visos Sąjungos tikslinį 
veiklos rezultatų rodiklį oro eismo 
paslaugų teikėjų lygmeniu ir naudojama 
kaip atskaitos vertė vertinant, ar veiklos 
rezultatų plano projekte nustatytas 
tikslinis veiklos rezultatų rodiklis dera su 
Sąjungos masto tiksliniu veiklos rezultatų 

20. paskirstytoji vertė – vertė, tam 
tikram oro eismo paslaugų teikėjui 
gaunama paskirstant visos Sąjungos tikslinį 
veiklos rezultatų rodiklį oro eismo 
paslaugų teikėjų lygmeniu ir naudojama 
kaip atskaitos vertė rengiant nacionalinius 
veiklos rezultatų rodiklius, nacionalinėms 
priežiūros institucijoms vertinant ir 
tvirtinant veiklos rezultatų planų 
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rodikliu; projektus, taip pat VRAĮ vykdant savo 
Europos stebėsenos ir lyginamosios 
analizės veiklą1a;
__________________
1a Paskirstytosios vertės yra reikalingos 
kaip atskaitos vertės oro navigacijos 
paslaugų teikėjams jiems rengiant savo 
veiklos rezultatų planų projektus, taip pat 
nacionalinėms reguliavimo institucijoms 
atliekant savo tų veiklos rezultatų planų 
projektų vertinimo ir tvirtinimo 
procedūrą. Rengiant nacionalinius 
rodiklius reikia tinkamai atsižvelgti į 
konkrečių reguliuojamų subjektų vietos 
poreikius, ypatumus, struktūras ir 
apribojimus, dėl kurių gali būti 
nukrypstama nuo šių atskaitos verčių. 

Or. en

Pakeitimas 133
Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20. paskirstytoji vertė – vertė, tam 
tikram oro eismo paslaugų teikėjui 
gaunama paskirstant visos Sąjungos tikslinį 
veiklos rezultatų rodiklį oro eismo 
paslaugų teikėjų lygmeniu ir naudojama 
kaip atskaitos vertė vertinant, ar veiklos 
rezultatų plano projekte nustatytas 
tikslinis veiklos rezultatų rodiklis dera su 
Sąjungos masto tiksliniu veiklos rezultatų 
rodikliu;

20. paskirstytoji vertė – vertė, tam 
tikram oro navigacijos paslaugų teikėjui 
gaunama paskirstant visos Sąjungos tikslinį 
veiklos rezultatų rodiklį oro eismo 
paslaugų teikėjų lygmeniu ir naudojama 
kaip atskaitos vertė nustatant 
nacionalinius tikslinius veiklos rezultatų 
rodiklius, nacionalinėms 
kompetentingoms institucijoms vertinant 
ir tvirtinant veiklos rezultatų planų 
projektus bei VRAĮ vykdant Europos 
lygmens stebėsenos ir lyginamosios 
analizės veiklą;

Or. de
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Pakeitimas 134
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 21 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21. pažymėjimas – Agentūros, 
nacionalinės kompetentingos 
institucijos arba nacionalinės priežiūros 
institucijos išduotas nacionalinės teisės 
aktų reikalavimus atitinkančios formos 
dokumentas, kuriuo patvirtinama , kad oro 
eismo valdymo ir oro navigacijos 
paslaugų teikėjas tenkina konkrečios 
paslaugos teikimo reikalavimus;

21. pažymėjimas – dokumentas, 
išduotas atlikus sertifikavimą, kuriuo 
patvirtinama atitiktis taikytiniems 
reikalavimams;

Or. en

Pakeitimas 135
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 21 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a. klimatui poveikį darantys 
išmetamieji teršalai – tas išmetamasis 
anglies dioksidas, kuris sukelia šiltnamio 
efektą, taip pat ne CO2 išmetamieji 
teršalai, pvz., inversijos pėdsakai arba 
NOx, kurie remiantis moksliniais 
įrodymais, turi atitinkamą poveikio 
klimato kaitai;

Or. en

Pakeitimas 136
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22. bendra informacijos paslauga – 
paslauga, kurią sudaro statinių ir dinaminių 
duomenų rinkimas ir sklaida siekiant 
užtikrinti galimybę teikti bepiločių orlaivių 
eismo valdymo paslaugas;

22. bepiločių orlaivių informacijos 
paslauga – paslauga, kurią sudaro statinių 
ir dinaminių duomenų rinkimas ir sklaida 
siekiant užtikrinti galimybę teikti bepiločių 
orlaivių eismo valdymo paslaugas taip, 
būtų galima saugiai ir bendrai naudotis 
oro erdve kartu su pilotuojamais 
orlaiviais;

Or. en

Pakeitimas 137
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 22 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22. bendra informacijos paslauga – 
paslauga, kurią sudaro statinių ir dinaminių 
duomenų rinkimas ir sklaida siekiant 
užtikrinti galimybę teikti bepiločių orlaivių 
eismo valdymo paslaugas;

22. bendra informacijos paslauga – 
paslauga, kurią sudaro statinių ir dinaminių 
duomenų rinkimas ir sklaida siekiant 
užtikrinti galimybę teikti paslaugas 
bepiločiams orlaiviams;

Or. en

Pagrindimas

Esant labai specializuotoms paslaugoms, kurias gali reikėti teikti sistemoje „U-Space“, 
apibrėžtyje turėtų būti daroma į paslaugų teikimą bepiločiams orlaiviams apskritai. kai kurios 
sistemoje „U-Space“ teikiamos paslaugos gali nebūti griežtai susijusios su valdymu.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 22 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a. sistemos „U-Space“ oro erdvė – 
valstybių narių paskirta bepiločių orlaivių 
sistemos geografinė zona, kurioje 
bepiločių orlaivių sistemos operacijoms 
leidžiama vykti tik padedant sistemos „U-
Space“ paslaugoms, kurias teikia sistemos 
„U-Space“ paslaugų teikėjas;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 22 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22b. sistemos „U-Space“ paslauga – 
paslauga, paremta funkcijų, skirtų remti 
saugią, veiksmingą ir saugią prieigą prie 
sistemos „U-Space“ oro erdvės daugybei 
bepiločių orlaivių sistemų, aukšto lygio 
skaitmeninimu ir automatizavimu;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 22 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22c. sistemos „U-Space“ paslaugų 
teikėjas – bet koks juridinis arba fizinis 
asmuo, teikiantis arba ketinantis teikti 
sistemos „U-Space“ paslaugas;
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Or. en

Pakeitimas 141
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26. bendras sprendimų priėmimas – 
sprendimų priėmimo bendraujant ir 
konsultuojantis su valstybėmis narėmis, 
veiklą vykdančiais suinteresuotaisiais 
subjektais ir prireikus kitais subjektais 
procesas;

26. bendras sprendimų priėmimas – 
sprendimų priėmimo procesas, įstatymų 
apibrėžtas kaip bendro sprendimų 
priėmimo procesas, kuriame subjektas, 
apibrėžtas kaip turintis sprendimų 
priėmimo įgaliojimus turintis subjektas, 
atsižvelgia į valstybių narių veiklą 
vykdančių suinteresuotųjų subjektų ir kitų 
subjektų, dalyvaujančių bendro 
sprendimų priėmimo procese, pareikštą 
nuomonę;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sugriežtinti bendro sprendimų priėmimo procesą ir pašalinti esamą teisinį netikrumą, 
būtina patobulinti pradinę apibrėžtį, papildant ją svarbiausiomis šio tipo sprendimų 
priėmimo teisinėmis savybėmis.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26. bendras sprendimų priėmimas – 
sprendimų priėmimo bendraujant ir 
konsultuojantis su valstybėmis narėmis, 
veiklą vykdančiais suinteresuotaisiais 
subjektais ir prireikus kitais subjektais 
procesas;

26. bendras sprendimų priėmimas – 
tinklo valdytojo sprendimų priėmimo 
bendraujant ir konsultuojantis su 
valstybėmis narėmis, veiklą vykdančiais 
suinteresuotaisiais subjektais ir prireikus 
kitais subjektais procesas;
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Or. en

Pakeitimas 143
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 26 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26. bendras sprendimų priėmimas – 
sprendimų priėmimo bendraujant ir 
konsultuojantis su valstybėmis narėmis, 
veiklą vykdančiais suinteresuotaisiais 
subjektais ir prireikus kitais subjektais 
procesas;

26. bendras sprendimų priėmimas – 
sprendimų priėmimo bendraujant ir 
konsultuojantis su veiklą vykdančiais 
suinteresuotaisiais subjektais ir prireikus 
kitais subjektais procesas;

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie tinklo funkcijų vykdymą, reglamente didžiausiais dėmesys turėtų būti skiriamas 
su bendru sprendimų priėmimu susijusiems aspektams. Dėl šios priežasties siūloma nuorodą į 
valstybes nares perkelti į bendro sprendimų priėmimo apibrėžtį, nes valstybių narių 
dalyvavimas bus reikalingas tik tuomet, jei veiklą vykdantys suinteresuotieji subjektai 
nepriims sprendimo per bendro sprendimų priėmimo proceso procesus.

Pakeitimas 144
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 34 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34. lankstus oro erdvės naudojimas – 
oro erdvės valdymo koncepcija , 
grindžiama pamatiniu principu, kad oro 
erdvė neturėtų būti naudojama tik kaip 
civilinė ar karinė oro erdvė, bet būtų 
laikoma ištisine aplinka, kurioje kiek 
įmanoma geriau tenkinami visų naudotojų 
poreikiai ;

34. lankstus oro erdvės naudojimas – 
oro erdvės valdymo koncepcija, 
grindžiama pamatiniu principu, kad oro 
erdvė neturėtų būti naudojama tik kaip 
civilinė ar karinė oro erdvė, bet kaip viena 
ištisinė aplinka, kurioje kiek įmanoma 
geriau tenkinami visų naudotojų poreikiai;

Or. en
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Pakeitimas 145
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 35 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35a. funkcinis oro erdvės blokas – 
veiklos vykdymo reikalavimais pagrįstas 
oro erdvės blokas, sukurtas nepaisant 
valstybės sienų, kuriame oro navigacijos 
paslaugos teikiamos ir susijusios 
funkcijos vykdomos atsižvelgiant į veiklos 
rezultatus ir yra optimizuotos siekiant, 
kiekviename funkciniame oro erdvės 
bloke sustiprinti oro navigacijos paslaugų 
teikėjų bendradarbiavimą arba, kai tinka, 
– įtraukti integruotą teikėją;

Or. en

Pagrindimas

Mes iš naujo įterpiame šią apibrėžtį, kuri buvo išbraukta Komisijos pasiūlyme. Manome, kad 
funkciniai oro erdvės blokai turėtų išlikti galimi savanorišku pagrindu.

Pakeitimas 146
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 38 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38. meteorologijos paslaugos – 
įrenginiai ir paslaugos, kuriais orlaiviui 
teikiamos meteorologinės 
prognozės, įspėjimai, informaciniai 
pranešimai ir pastabos oro navigacijos 
tikslais , taip pat visa kita meteorologinė 
informacija ir duomenys, kuriuos valstybės 
pateikia oro navigacijos tikslais;

38. meteorologijos paslaugos – 
naudojimasis įrenginiais ir paslaugomis, 
kuriais orlaiviui teikiamos meteorologinės 
prognozės, įspėjimai, informaciniai 
pranešimai ir pastabos oro navigacijos 
tikslais, taip pat visa kita meteorologinė 
informacija ir duomenys, kuriuos valstybės 
pateikia oro navigacijos tikslais;

Or. en
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Pagrindimas

Rinkliavos turėtų būti pagrįstos naudojimusi paslaugomis, o ne galimybe teikti numatytas 
paslaugas. 

Pakeitimas 147
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 40 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

40. nacionalinė priežiūros institucija – 
nacionalinė įstaiga arba įstaigos, kurioms 
valstybė narė pavedė pagal šį reglamentą 
vykdyti užduotis, išskyrus nacionalinės 
kompetentingos institucijos užduotis;

40. nacionalinė priežiūros institucija – 
nacionalinė įstaiga arba įstaigos, kurioms 
valstybė narė pavedė pagal šį reglamentą 
vykdyti užduotis.

Or. en

Pakeitimas 148
Nicola Danti

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 40 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

40. nacionalinė priežiūros institucija – 
nacionalinė įstaiga arba įstaigos, kurioms 
valstybė narė pavedė pagal šį reglamentą 
vykdyti užduotis, išskyrus nacionalinės 
kompetentingos institucijos užduotis;

40. nacionalinė priežiūros institucija – 
nacionalinė įstaiga arba įstaigos, kurioms 
valstybė narė pavedė pagal šį reglamentą 
vykdyti užduotis;

Or. en

Pakeitimas 149
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 40 punktas



PE680.868v01-00 84/195 AM\1223793LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

40. nacionalinė priežiūros institucija – 
nacionalinė įstaiga arba įstaigos, kurioms 
valstybė narė pavedė pagal šį reglamentą 
vykdyti užduotis, išskyrus nacionalinės 
kompetentingos institucijos užduotis;

40. nacionalinė priežiūros institucija – 
nacionalinė įstaiga arba įstaigos, kurioms 
valstybė narė pavedė pagal šį reglamentą 
vykdyti užduotis;

Or. en

Pagrindimas

Gali būti valstybių, kuriose nacionalinės kompetentingos institucijos ir nacionalinės 
priežiūros institucijos veiklą vykdo dvi skirtingos įstaigos, ir kitų valstybių, kuriose šią veiklą 
vykdo ta pati įstaiga. Šiame reglamente daugumos rūšių veiklą vykdo nacionalinė priežiūros 
institucija, kuriai suteiktos su sauga susijusios kompetencijos, o ne nacionalinė 
kompetentinga institucija. 

Pakeitimas 150
Mario Furore, Laura Ferrara

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 40 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

40. nacionalinė priežiūros institucija – 
nacionalinė įstaiga arba įstaigos, kurioms 
valstybė narė pavedė pagal šį reglamentą 
vykdyti užduotis, išskyrus nacionalinės 
kompetentingos institucijos užduotis;

40. nacionalinė priežiūros institucija – 
nacionalinė įstaiga arba įstaigos, kurioms 
valstybė narė pavedė pagal šį reglamentą 
vykdyti užduotis;

Or. en

Pagrindimas

Šios užduotys apibrėžtos šiuo reglamentu.

Pakeitimas 151
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 40 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

40. nacionalinė priežiūros institucija – 
nacionalinė įstaiga arba įstaigos, kurioms 
valstybė narė pavedė pagal šį reglamentą 
vykdyti užduotis, išskyrus nacionalinės 
kompetentingos institucijos užduotis;

40. kurias taip pat vykdo nacionalinė 
priežiūros institucija – nacionalinė įstaiga 
arba įstaigos, kurioms valstybė narė pavedė 
pagal šį reglamentą vykdyti užduotis1a.

__________________
1a Nematome nacionalinės priežiūros 
institucijos ir nacionalinės 
kompetentingos institucijos atskyrimo 
papildomos vertės, nes iš esmės sauga yra 
susijusi su keliais kitais veiksniais, 
kuriuos reikia glaudžiai susieti, todėl šios 
dvi įstaigos dažnai sujungiamos į vieną 
organizaciją ir turėtų tokia ir būti. Gali 
būti valstybių, kuriose nacionalinės 
kompetentingos institucijos ir 
nacionalinės priežiūros institucijos veiklą 
vykdo dvi skirtingos įstaigos, ir kitų 
valstybių, kuriose šią veiklą vykdo ta pati 
įstaiga. Šiame reglamente daugumos 
rūšių veiklą vykdo nacionalinė priežiūros 
institucija, kuriai suteiktos su sauga 
susijusios kompetencijos, o ne 
nacionalinė kompetentinga institucija.

Or. en

Pakeitimas 152
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 42 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

42a. tinklo funkcijos – oro eismo 
valdymo tinklo funkcijos ir paslaugos, 
teikiamos siekiant šiame reglamente 
apibrėžtų tikslų, kuriuos įgyvendina visi 
atitinkami veiklą vykdantys 
suinteresuotieji subjektai.

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į Komisijos paaiškinimus, pateiktus įvairiuose forumuose, yra naudinga į 
reglamentą įtraukti tinklo funkcijų apibrėžtį ir nustatyti, kad visas priskirtas funkcijas ir 
paslaugas teikia atitinkami veiklą vykdantys suinteresuotieji subjektai, visų pirma tinklo 
valdytojas ir ONPT. Šis pasiūlymas yra susijęs su nerimą keliančiais kai kurių valstybių narių 
iškeltais klausimais dėl tinklo funkcijų, kurios kartais painiojamos su tinklo valdytojui 
suteiktomis kompetencijomis. 

Pakeitimas 153
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 43 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43. tinklo valdytojas – subjektas, 
kuriam pagal 27 straipsnį pavestos 
užduotys, būtinos siekiant padėti vykdyti 
26 straipsnyje nurodytas tinklo funkcijas;

43. tinklo valdytojas – subjektas, 
kuriam pagal 27 straipsnį pavesta vykdyti 
26 straipsnyje nurodytas tinklo funkcijas;

Or. en

Pagrindimas

Jei nebūtų vieno subjekto, kuris iš tikrųjų būtų teisiškai atsakingas už tokių pagrindinių 
užduočių vykdymą, būtų sunku užtikrinti jų vykdymą. Tai galėtų turėti neigiamą poveikį tinklo 
veiksmingumui. Todėl siūlome, kad tinklo valdytojui būtų aiškiai pavesta vykdyti tinklo 
funkcijas. Nors tinklo valdytojas de facto jau vykdo tokią veiklą, Eurokontrolė taip pat 
idealiai tinka vykdyti tokias pareigas, nes kai kurios iš jų jau yra numatytos Eurokontrolės 
konvencijoje.

Pakeitimas 154
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 43 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43. tinklo valdytojas – subjektas, 
kuriam pagal 27 straipsnį pavestos 
užduotys, būtinos siekiant padėti vykdyti 
26 straipsnyje nurodytas tinklo funkcijas;

43. tinklo valdytojas – subjektas, 
kuriam pagal 27 straipsnį pavestos 
užduotys, būtinos siekiant padėti vykdyti 
tinklo funkcijas;
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Or. en

Pagrindimas

Turint tinklo funkcijų apibrėžtį, nėra reikalo daryti nuorodos į 26 straipsnį.

Pakeitimas 155
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 47 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

47. maršrutų tinklas – konkrečių 
maršrutų tinklas, kuriuo nukreipiamas 
bendrojo oro eismo srautas, būtinas SV 
paslaugoms teikti;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į maršrutų tinklą buvo padaryta siekiant apibrėžti konkrečią tinklo funkciją – 
Europos maršrutų tinklo projektavimą, – kuri buvo pakeista funkcija, vadinama „Europos oro 
erdvės struktūrų projektavimas“. Todėl nereikia šios apibrėžties palikti reglamente.

Pakeitimas 156
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 52 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

52a. standartus rengianti organizacija – 
bet kokia organizacija, kurios pagrindinis 
tikslas yra rengti, derinti arba išleisti 
techninius standartus, įskaitant Europos 
standartizacijos organizacijas, išvardytas 
Reglamento (ES) 1025/20121a I priede.
__________________
1a 2012 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1025/2012 dėl Europos 
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standartizacijos, kuriuo iš dalies 
keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB 
ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 
95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 
2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 
2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos 
sprendimas 87/95/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimas 
Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, 
p. 12).

Or. en

Pakeitimas 157
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 57 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57a. ONPT atsakomybė – tai reiškia, 
kad ONPT yra teisiškai atsakinga už 
sąnaudas, susijusias su skrydžių 
vėlavimais ir atšaukimais dėl OEV 
problemų, kurias kontroliuoja ONPT.

Or. en

Pagrindimas

ONPT turėtų būti atsakinga ir atskaitinga už tai, kas priklauso jų kontrolės sričiai. 

Pakeitimas 158
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kartu arba atskirai 
paskiria arba įsteigia įstaigą ar įstaigas, 
kurios yra jų nacionalinės priežiūros 

1. Valstybės narės kartu arba atskirai 
paskiria arba įsteigia įstaigą, kuri yra jų 
nacionalinės priežiūros institucija, kad ši 
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institucijos, kad ši arba šios prisiimtų 
užduotis, kurios tokiai institucijai 
skirtos šiuo reglamentu .

prisiimtų užduotis, kurios tokiai institucijai 
skirtos šiuo reglamentu.

Or. en

Pakeitimas 159
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės priežiūros institucijos 
vykdo savo įgaliojimus nešališkai, 
nepriklausomai ir skaidriai ir yra 
atitinkamai organizuojamos, aprūpinamos 
darbuotojais, valdomos ir finansuojamos.

2. Nacionalinės priežiūros institucijos 
vykdo savo įgaliojimus nešališkai, 
nepriklausomai ir skaidriai. Tai 
pasiekiama taikant tinkamas valdymo ir 
kontrolės priemones ir yra atitinkamai 
organizuojamos, aprūpinamos 
darbuotojais, valdomos ir finansuojamos, 
taip pat ir valstybės narės administracijos 
institucijose. Vis dėlto tai netrukdo 
nacionalinėms priežiūros institucijoms 
vykdyti savo užduočių pagal nacionalinių 
civilinės aviacijos institucijų ar kitų 
viešųjų įstaigų organizavimo taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kaip siūlomas nacionalinės priežiūros institucijos atskyrimas nuo bet kokio „kito 
viešojo ar privataus subjekto“ (3 dalis) turėtų prisidėti prie BED tikslų. Pagrindinis tikslas 
turėtų būti užtikrinti nacionalinės priežiūros institucijos nepriklausomumą reguliavimo ir 
priežiūros procesų srityje. Todėl reglamentais turėtų būti užtikrintas nacionalinės priežiūros 
institucijos nepriklausomumą nuo ONPT (įskaitant ONPT nuosavybės institucijas) tiek, kiek 
reikia nacionalinės priežiūros institucijos nepriklausomumui nuo reguliuojamų ir arba 
prižiūrimų paslaugų teikėjų.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės priežiūros institucijos 
vykdo savo įgaliojimus nešališkai, 
nepriklausomai ir skaidriai ir yra 
atitinkamai organizuojamos, 
aprūpinamos darbuotojais, valdomos ir 
finansuojamos.

2. Nacionalinės priežiūros institucijos 
vykdo savo įgaliojimus nešališkai ir 
nepriklausomai.

Or. en

Pakeitimas 161
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nedarant poveikio 1 dalies 
taikymui, nacionalinių priežiūros 
institucijų organizavimas, veikimas, 
teisinė struktūra ir sprendimų priėmimas 
yra teisiškai atskiri ir nepriklausomi nuo 
jokio kito viešojo ar privataus subjekto.

Išbraukta.

Nacionalinių priežiūros institucijų 
organizavimas, finansavimo sprendimai, 
teisinė struktūra ir sprendimų priėmimas 
yra nepriklausomi ir nuo jokio oro 
navigacijos paslaugų teikėjo.

Or. en

Pakeitimas 162
Robert Roos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nedarant poveikio 1 dalies 
taikymui, nacionalinių priežiūros 
institucijų organizavimas, veikimas, 

3. Išbraukta.
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teisinė struktūra ir sprendimų priėmimas 
yra teisiškai atskiri ir nepriklausomi nuo 
jokio kito viešojo ar privataus subjekto.

Or. en

Pagrindimas

Nepriklausoma priežiūros institucija turėtų priklausyti vyriausybės kompetencijai ir negali 
būti teisiškai atskirta ir būti nepriklausoma nuo bet kokio kito viešojo subjekto.

Pakeitimas 163
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nedarant poveikio 1 dalies 
taikymui, nacionalinių priežiūros 
institucijų organizavimas, veikimas, 
teisinė struktūra ir sprendimų priėmimas 
yra teisiškai atskiri ir nepriklausomi nuo 
jokio kito viešojo ar privataus subjekto.

3. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 164
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nedarant poveikio 1 dalies 
taikymui, nacionalinių priežiūros 
institucijų organizavimas, veikimas, 
teisinė struktūra ir sprendimų priėmimas 
yra teisiškai atskiri ir nepriklausomi nuo 
jokio kito viešojo ar privataus subjekto.

3. Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 165
Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nedarant poveikio 1 dalies 
taikymui, nacionalinių priežiūros 
institucijų organizavimas, veikimas, 
teisinė struktūra ir sprendimų priėmimas 
yra teisiškai atskiri ir nepriklausomi nuo 
jokio kito viešojo ar privataus subjekto.

3. Nedarant poveikio 1 dalies 
taikymui.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nedarant poveikio 1 dalies 
taikymui, nacionalinių priežiūros 
institucijų organizavimas, veikimas, teisinė 
struktūra ir sprendimų priėmimas yra 
teisiškai atskiri ir nepriklausomi nuo jokio 
kito viešojo ar privataus subjekto.

3. Nedarant poveikio 1 dalies 
taikymui, nacionalinių priežiūros 
institucijų organizavimas, veikimas ir 
sprendimų priėmimas yra funkciškai 
atskiri nuo bet kokio kito viešojo ar 
privataus subjekto. 

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nedarant poveikio 1 dalies 
taikymui, nacionalinių priežiūros 
institucijų organizavimas, veikimas, teisinė 
struktūra ir sprendimų priėmimas yra 
teisiškai atskiri ir nepriklausomi nuo jokio 
kito viešojo ar privataus subjekto.

3. Nedarant poveikio 1 dalies 
taikymui, nacionalinių priežiūros 
institucijų organizavimas, veikimas, teisinė 
struktūra ir sprendimų priėmimas yra 
teisiškai atskiri ir teisiniu, biudžeto ir 
finansiniu požiūriu nepriklausomi nuo 
jokio kito viešojo ar privataus subjekto.

Or. en

Pakeitimas 168
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nedarant poveikio 1 dalies 
taikymui, nacionalinių priežiūros 
institucijų organizavimas, veikimas, teisinė 
struktūra ir sprendimų priėmimas yra 
teisiškai atskiri ir nepriklausomi nuo jokio 
kito viešojo ar privataus subjekto.

3. Nedarant poveikio 1 dalies 
taikymui, nacionalinių priežiūros 
institucijų organizavimas, veikimas, teisinė 
struktūra ir sprendimų priėmimas yra 
teisiškai, biudžetiniu ir finansiniu 
požiūriu atskiri ir nepriklausomi nuo jokio 
kito viešojo ar privataus subjekto.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinių priežiūros institucijų nepriklausomumas yra itin svarbus.

Pakeitimas 169
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nedarant poveikio 1 dalies 
taikymui, nacionalinių priežiūros 

3. Nedarant poveikio 1 dalies 
taikymui, nacionalinių priežiūros 
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institucijų organizavimas, veikimas, teisinė 
struktūra ir sprendimų priėmimas yra 
teisiškai atskiri ir nepriklausomi nuo jokio 
kito viešojo ar privataus subjekto.

institucijų organizavimas, veikimas, 
finansavimas, teisinė struktūra, 
hierarchija ir sprendimų priėmimas yra 
teisiškai atskiri ir nepriklausomi nuo jokio 
kito viešojo ar privataus subjekto.

Or. en

Pakeitimas 170
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nedarant poveikio 1 dalies 
taikymui, nacionalinių priežiūros 
institucijų organizavimas, veikimas, teisinė 
struktūra ir sprendimų priėmimas yra 
teisiškai atskiri ir nepriklausomi nuo jokio 
kito viešojo ar privataus subjekto.

3. Nacionalinių priežiūros institucijų 
organizavimas, finansavimo sprendimai, 
teisinė struktūra ir sprendimų priėmimas 
yra nepriklausomi nuo jokio oro 
navigacijos paslaugų teikėjo.

Or. en

Pagrindimas

The mandatory separation of National Supervisory Authority (NSA) from "any other public or 
private entity" raises serious questions about the ultimate goal of the proposed change. The 
separation of the NSA from any other body in the state administration (legal, organizational, 
functional, independent decision-making) means a creation of an additional entity in the 
structures of the administration, which means additional administrative and organisational 
costs. Furthermore, it creates issues in relation to the control by the State of the policy and 
the activities to be performed and conducted by this authority.

Pakeitimas 171
Isabel García Muñoz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nedarant poveikio 1 dalies 
taikymui, nacionalinių priežiūros 

3. Nedarant poveikio 1 dalies 
taikymui, nacionalinių priežiūros 
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institucijų organizavimas, veikimas, teisinė 
struktūra ir sprendimų priėmimas yra 
teisiškai atskiri ir nepriklausomi nuo jokio 
kito viešojo ar privataus subjekto.

institucijų organizavimas, veikimas, teisinė 
struktūra ir sprendimų priėmimas yra 
teisiškai atskiri ir nepriklausomi nuo jokio 
kito privataus subjekto.

Or. en

Pagrindimas

Šiame naujame pasiūlyme valstybėms narėms siūloma atskirti oro navigacijos paslaugų 
ekonominių ir saugos aspektų priežiūrą. Tai neatitinka dabartinės kitų EASA pagrindiniame 
reglamente numatytų įgaliojimų padėties, pvz. tiek oro uostų, tiek oro linijų bendrovių 
priežiūra yra paskirta vienai bendrai nacionalinei priežiūros institucijai arba nacionalinei 
kompetentingai institucijai. Be to, šis pasiūlymas neatitinka ir VRAĮ siūlomos schemos. 3 
dalimi būtų užkirstas kelias NPI užduotis pavesti bet kuriai kitai valdžios institucijai, pvz., 
NKI ar nacionalinėms kompetencijos institucijoms.

Pakeitimas 172
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nedarant poveikio 1 dalies 
taikymui, nacionalinių priežiūros 
institucijų organizavimas, veikimas, teisinė 
struktūra ir sprendimų priėmimas yra 
teisiškai atskiri ir nepriklausomi nuo jokio 
kito viešojo ar privataus subjekto.

3. Nedarant poveikio 1 dalies 
taikymui, nacionalinių priežiūros 
institucijų organizavimas, veikimas, teisinė 
struktūra ir sprendimų priėmimas yra 
teisiškai atskiri ir nepriklausomi nuo jokio 
privataus subjekto.

Or. en

Pakeitimas 173
Isabel García Muñoz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinių priežiūros institucijų 
organizavimas, finansavimo sprendimai, 
teisinė struktūra ir sprendimų priėmimas 

Nacionalinių priežiūros institucijų 
organizavimas, finansavimo sprendimai, 
teisinė struktūra ir sprendimų priėmimas 
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yra nepriklausomi ir nuo jokio oro 
navigacijos paslaugų teikėjo.

yra nepriklausomi nuo jokio oro 
navigacijos paslaugų teikėjo. Vis dėlto tai 
netrukdo nacionalinėms priežiūros 
institucijoms vykdyti savo užduočių pagal 
nacionalinių civilinės aviacijos institucijų 
ar kitų viešųjų įstaigų organizavimo 
taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Šiame naujame pasiūlyme valstybėms narėms siūloma atskirti oro navigacijos paslaugų 
ekonominių ir saugos aspektų priežiūrą. Tai neatitinka dabartinės kitų EASA pagrindiniame 
reglamente numatytų įgaliojimų padėties, pvz. tiek oro uostų, tiek oro linijų bendrovių 
priežiūra yra paskirta vienai bendrai nacionalinei priežiūros institucijai arba nacionalinei 
kompetentingai institucijai. Be to, šis pasiūlymas neatitinka ir VRAĮ siūlomos schemos. 3 
dalimi būtų užkirstas kelias NPI užduotis pavesti bet kuriai kitai valdžios institucijai, pvz., 
NKI ar nacionalinėms kompetencijos institucijoms.

Pakeitimas 174
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinių priežiūros institucijų 
organizavimas, finansavimo sprendimai, 
teisinė struktūra ir sprendimų priėmimas 
yra nepriklausomi ir nuo jokio oro 
navigacijos paslaugų teikėjo.

Nacionalinių priežiūros institucijų 
organizavimas, finansavimo sprendimai, 
teisinė struktūra ir sprendimų priėmimas 
yra nepriklausomi ir nuo jokio oro 
navigacijos paslaugų teikėjo arba kito 
subjekto, patenkančio į jų priežiūros sritį.

Or. en

Pakeitimas 175
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinių priežiūros institucijų 
organizavimas, finansavimo sprendimai, 

Nacionalinių priežiūros institucijų 
organizavimas, biudžetas ir finansavimas, 



AM\1223793LT.docx 97/195 PE680.868v01-00

LT

teisinė struktūra ir sprendimų priėmimas 
yra nepriklausomi ir nuo jokio oro 
navigacijos paslaugų teikėjo.

finansavimo sprendimai, teisinė struktūra ir 
sprendimų priėmimas yra nepriklausomi ir 
nuo jokio oro navigacijos paslaugų teikėjo.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinių priežiūros institucijų nepriklausomumas yra itin svarbus.

Pakeitimas 176
Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinių priežiūros institucijų 
organizavimas, finansavimo sprendimai, 
teisinė struktūra ir sprendimų priėmimas 
yra nepriklausomi ir nuo jokio oro 
navigacijos paslaugų teikėjo.

Nacionalinių priežiūros institucijų 
organizavimas, finansavimo sprendimai, 
teisinė struktūra ir sprendimų priėmimas 
yra nepriklausomi nuo jokio oro 
navigacijos paslaugų teikėjo.

Or. en

Pakeitimas 177
Robert Roos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinių priežiūros institucijų 
organizavimas, finansavimo sprendimai, 
teisinė struktūra ir sprendimų priėmimas 
yra nepriklausomi ir nuo jokio oro 
navigacijos paslaugų teikėjo.

Nacionalinių priežiūros institucijų 
organizavimas, finansavimo sprendimai, 
teisinė struktūra ir sprendimų priėmimas 
yra nepriklausomi nuo jokio oro 
navigacijos paslaugų teikėjo.

Or. en

Pagrindimas

Nepriklausoma priežiūros institucija turėtų priklausyti vyriausybės kompetencijai ir negali 
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būti teisiškai atskirta ir būti nepriklausoma nuo bet kokio kito viešojo subjekto.

Pakeitimas 178
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali steigti 
nacionalines priežiūros institucijas, kurių 
kompetencijai priklauso keli reguliuojami 
sektoriai, jei tos integruotos priežiūros 
institucijos atitinka šiame straipsnyje 
nustatytus nepriklausomumo 
reikalavimus. Organizacinės struktūros 
požiūriu nacionalinė priežiūros institucija 
gali būti sujungta su Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1/200338 11 straipsnyje nurodyta 
nacionaline kompetentinga institucija, jei 
jungtinė įstaiga atitinka šiame straipsnyje 
nustatytus nepriklausomumo reikalavimus.

4. Organizacinės struktūros požiūriu 
nacionalinė priežiūros institucija gali būti 
sujungta su kita reguliavimo institucija 
arba Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1/200338 11 straipsnyje nurodyta 
nacionaline konkurencijos institucija, jei 
jungtinė įstaiga atitinka šiame straipsnyje 
nustatytus nepriklausomumo reikalavimus.

__________________ __________________
38 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 1/2003 dėl laiko 
tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro 
uostuose bendrųjų taisyklių (OL L 1, 
2003 1 22, p. 1).

38 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 1/2003 dėl laiko 
tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro 
uostuose bendrųjų taisyklių (OL L 1, 
2003 1 22, p. 1).

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali steigti 
nacionalines priežiūros institucijas, kurių 
kompetencijai priklauso keli reguliuojami 

4. Valstybės narės gali steigti 
nacionalines priežiūros institucijas, kurių 
kompetencijai priklauso keli reguliuojami 
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sektoriai, jei tos integruotos priežiūros 
institucijos atitinka šiame straipsnyje 
nustatytus nepriklausomumo reikalavimus. 
Organizacinės struktūros požiūriu 
nacionalinė priežiūros institucija gali būti 
sujungta su Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1/200338 11 straipsnyje nurodyta 
nacionaline kompetentinga institucija, jei 
jungtinė įstaiga atitinka šiame straipsnyje 
nustatytus nepriklausomumo reikalavimus.

sektoriai, jei tos integruotos priežiūros 
institucijos atitinka šiame straipsnyje 
nustatytus nepriklausomumo reikalavimus. 
Organizacinės struktūros požiūriu 
nacionalinė priežiūros institucija gali būti 
sujungta su Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1/200338 11 straipsnyje nurodyta 
nacionaline kompetentinga institucija ir 
nacionaline konkurencijos institucija, jei 
jungtinė įstaiga atitinka šiame straipsnyje 
nustatytus nepriklausomumo reikalavimus.

__________________ __________________
38 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 1/2003 dėl laiko 
tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro 
uostuose bendrųjų taisyklių (OL L 1, 
2003 1 22, p. 1).

38 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 1/2003 dėl laiko 
tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro 
uostuose bendrųjų taisyklių (OL L 1, 
2003 1 22, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 180
Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali steigti 
nacionalines priežiūros institucijas, kurių 
kompetencijai priklauso keli reguliuojami 
sektoriai, jei tos integruotos priežiūros 
institucijos atitinka šiame straipsnyje 
nustatytus nepriklausomumo reikalavimus. 
Organizacinės struktūros požiūriu 
nacionalinė priežiūros institucija gali būti 
sujungta su Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1/200338 11 straipsnyje nurodyta 
nacionaline kompetentinga institucija, jei 
jungtinė įstaiga atitinka šiame straipsnyje 
nustatytus nepriklausomumo reikalavimus.

4. Valstybės narės gali steigti 
nacionalines priežiūros institucijas, kurių 
kompetencijai priklauso keli reguliuojami 
sektoriai, jei tos integruotos priežiūros 
institucijos atitinka šiame straipsnyje 
nustatytus nepriklausomumo reikalavimus. 
Organizacinės struktūros požiūriu 
nacionalinė priežiūros institucija gali būti 
sujungta su Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1/200338 11 straipsnyje nurodyta 
nacionaline konkurencijos institucija arba 
nacionaline transporto institucija, jei 
jungtinė įstaiga atitinka šiame straipsnyje 
nustatytus nepriklausomumo reikalavimus.

__________________ __________________
38 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 1/2003 dėl laiko 

38 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 1/2003 dėl laiko 
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tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro 
uostuose bendrųjų taisyklių (OL L 1, 
2003 1 22, p. 1).

tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro 
uostuose bendrųjų taisyklių (OL L 1, 
2003 1 22, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 181
Nicola Danti

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali steigti 
nacionalines priežiūros institucijas, kurių 
kompetencijai priklauso keli reguliuojami 
sektoriai, jei tos integruotos priežiūros 
institucijos atitinka šiame straipsnyje 
nustatytus nepriklausomumo reikalavimus. 
Organizacinės struktūros požiūriu 
nacionalinė priežiūros institucija gali būti 
sujungta su Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1/200338 11 straipsnyje nurodyta 
nacionaline kompetentinga institucija, jei 
jungtinė įstaiga atitinka šiame straipsnyje 
nustatytus nepriklausomumo reikalavimus.

4. Valstybės narės gali steigti 
nacionalines priežiūros institucijas, kurių 
kompetencijai priklauso keli reguliuojami 
sektoriai, jei tos integruotos priežiūros 
institucijos atitinka šiame straipsnyje 
nustatytus nepriklausomumo reikalavimus. 
Organizacinės struktūros požiūriu 
nacionalinė priežiūros institucija gali būti 
sujungta su Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1/200338 11 straipsnyje nurodyta 
nacionaline kompetentinga institucija ir 
nacionaline konkurencijos institucija, jei 
jungtinė įstaiga atitinka šiame straipsnyje 
nustatytus nepriklausomumo reikalavimus.

__________________ __________________
38 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 1/2003 dėl laiko 
tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro 
uostuose bendrųjų taisyklių (OL L 1, 
2003 1 22, p. 1).

38 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 1/2003 dėl laiko 
tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro 
uostuose bendrųjų taisyklių (OL L 1, 
2003 1 22, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 182
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nacionalinių priežiūros institucijų 
darbuotojai turi atitikti šiuos 
reikalavimus:

5. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nors pritariame Komisijos numatytam nacionalinių priežiūros institucijų tikslui ir 
nepriklausomumui, manome, kad kai kurios 3 straipsnio dalys yra pernelyg griežtos. 

Pakeitimas 183
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų įdarbinimo procesas turi būti 
aiškus ir skaidrus ir užtikrinti jų 
nepriklausomumą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nors pritariame Komisijos numatytam nacionalinių priežiūros institucijų tikslui ir 
nepriklausomumui, manome, kad kai kurios 3 straipsnio dalys yra pernelyg griežtos. 

Pakeitimas 184
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jie atrenkami remiantis jų 
specialia kvalifikacija, įskaitant tinkamus 
gebėjimus ir patirtį, arba yra tinkamai 
išmokomi.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Nors pritariame Komisijos numatytam nacionalinių priežiūros institucijų tikslui ir 
nepriklausomumui, manome, kad kai kurios 3 straipsnio dalys yra pernelyg griežtos. 

Pakeitimas 185
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jie neperkeliami iš oro navigacijos 
paslaugų teikėjų ar oro navigacijos 
paslaugų teikėjo kontroliuojamų įmonių.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinių priežiūros institucijų 
darbuotojai veikia nepriklausomai, visų 
pirma siekiant išvengti oro navigacijos 
paslaugų teikimo ir jų užduočių vykdymo 
interesų konflikto.

Nacionalinių priežiūros institucijų 
darbuotojai veikia nepriklausomai, visų 
pirma siekiant išvengti oro navigacijos 
paslaugų teikimo ir jų užduočių vykdymo 
interesų konflikto.

Be to, stebimi nacionalinėse priežiūros 
institucijose sukurtų darbo vietų 
socialiniai standartai.
Šiuo tikslu turėtų būti vertinami ir 
valdomi du rodikliai:
a) pasitenkinimo darbu indeksas;
operatorių techninių darbuotojų vidutinio 
atlyginimo ir nacionalinės priežiūros 
institucijos techninių darbuotojų vidutinio 
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atlyginimo palyginimas.

Or. en

Pakeitimas 187
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinių priežiūros institucijų 
darbuotojai veikia nepriklausomai, visų 
pirma siekiant išvengti oro navigacijos 
paslaugų teikimo ir jų užduočių vykdymo 
interesų konflikto.

Nacionalinių priežiūros institucijų 
darbuotojai veikia nepriklausomai ir, 
vykdydami savo pareigas, nesiekia priimti 
ir nepriima jokių nurodymų iš jokios 
vyriausybės arba kito viešo ar privataus 
subjekto.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, stebimi nacionalinėse priežiūros 
institucijose sukurtų darbo vietų 
socialiniai standartai. Šiuo tikslu turėtų 
būti vertinami ir valdomi du rodikliai:
a) pasitenkinimo darbu indeksas, 
operatorių techninių darbuotojų vidutinio 
atlyginimo ir nacionalinės priežiūros 
institucijos techninių darbuotojų vidutinio 
atlyginimo palyginimas.

Or. en
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Pakeitimas 189
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Be 5 dalyje nustatytų reikalavimų, 
už strateginius sprendimus atsakingus 
asmenis skiria atitinkamos valstybės narės 
subjektas, neturintis tiesioginių oro 
navigacijos paslaugų teikėjų nuosavybės 
teisių. Valstybės narės sprendžia, ar šie 
asmenys skiriami nustatytam 
atnaujinamam laikotarpiui, ar 
neterminuotai, kai atleisti galima tik dėl 
priežasčių, nesusijusių su jų sprendimų 
priėmimu. Už strateginius sprendimus 
atsakingi asmenys, vykdydami savo 
funkcijas nacionalinėje priežiūros 
institucijoje neprašo jokio vyriausybės ar 
kito viešojo ar privataus subjekto 
nurodymų ir jais nesivadovauja ir nėra 
niekam pavaldūs savo darbuotojų 
įdarbinimo ir valdymo klausimais.

6. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 190
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Be 5 dalyje nustatytų reikalavimų, 
už strateginius sprendimus atsakingus 
asmenis skiria atitinkamos valstybės narės 
subjektas, neturintis tiesioginių oro 
navigacijos paslaugų teikėjų nuosavybės 
teisių. Valstybės narės sprendžia, ar šie 
asmenys skiriami nustatytam 
atnaujinamam laikotarpiui, ar 
neterminuotai, kai atleisti galima tik dėl 
priežasčių, nesusijusių su jų sprendimų 

6. Be 5 dalyje nustatytų reikalavimų, 
už strateginius sprendimus atsakingus 
asmenis skiria atitinkamos valstybės narės 
subjektas. Valstybės narės sprendžia, ar šie 
asmenys skiriami nustatytam 
atnaujinamam laikotarpiui, ar 
neterminuotai, kai atleisti galima tik dėl 
priežasčių, nesusijusių su jų sprendimų 
priėmimu.
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priėmimu. Už strateginius sprendimus 
atsakingi asmenys, vykdydami savo 
funkcijas nacionalinėje priežiūros 
institucijoje neprašo jokio vyriausybės ar 
kito viešojo ar privataus subjekto 
nurodymų ir jais nesivadovauja ir nėra 
niekam pavaldūs savo darbuotojų 
įdarbinimo ir valdymo klausimais.

Or. en

Pagrindimas

Įsigaliojus Europos Komisijos pasiūlytoms nuostatoms, gali prireikti daryti nacionalinės 
priežiūros institucijos vadovų skyrimo procedūras. 6 dalies nuostata draudžia tokius asmenis 
skirti į pareigas subjektui, kuris turi nuosavybės teises į ONPT. Komisijos siūlomi sprendimai 
reikštų platesnio masto nacionalinių mechanizmų pokyčius, susijusius ne tik su valstybių 
aviacijos sektoriumi, bet ir su viešojo administravimo procedūromis.

Pakeitimas 191
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Be 5 dalyje nustatytų reikalavimų, 
už strateginius sprendimus atsakingus 
asmenis skiria atitinkamos valstybės narės 
subjektas, neturintis tiesioginių oro 
navigacijos paslaugų teikėjų nuosavybės 
teisių. Valstybės narės sprendžia, ar šie 
asmenys skiriami nustatytam 
atnaujinamam laikotarpiui, ar 
neterminuotai, kai atleisti galima tik dėl 
priežasčių, nesusijusių su jų sprendimų 
priėmimu. Už strateginius sprendimus 
atsakingi asmenys, vykdydami savo 
funkcijas nacionalinėje priežiūros 
institucijoje neprašo jokio vyriausybės ar 
kito viešojo ar privataus subjekto 
nurodymų ir jais nesivadovauja ir nėra 
niekam pavaldūs savo darbuotojų 
įdarbinimo ir valdymo klausimais.

6. Be 5 dalyje nustatytų reikalavimų, 
už strateginius sprendimus atsakingi 
asmenys susilaiko nuo bet kokių 
tiesioginių ar netiesioginių interesų, kurie 
gali būti laikomi pažeidžiančiais jų 
nepriklausomumą ir kurie gali turėti 
įtakos jų funkcijų vykdymui. Tuo tikslu jie 
kasmet pateikia įsipareigojimo ir interesų 
deklaraciją, kurioje nurodo visus savo 
tiesioginius ir netiesioginius interesus.

Or. en
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Pagrindimas

Nors pritariame Komisijos numatytam nacionalinių priežiūros institucijų tikslui ir 
nepriklausomumui, manome, kad kai kurios 3 straipsnio dalys yra pernelyg griežtos.

Pakeitimas 192
Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Be 5 dalyje nustatytų reikalavimų, 
už strateginius sprendimus atsakingus 
asmenis skiria atitinkamos valstybės narės 
subjektas, neturintis tiesioginių oro 
navigacijos paslaugų teikėjų nuosavybės 
teisių. Valstybės narės sprendžia, ar šie 
asmenys skiriami nustatytam 
atnaujinamam laikotarpiui, ar 
neterminuotai, kai atleisti galima tik dėl 
priežasčių, nesusijusių su jų sprendimų 
priėmimu. Už strateginius sprendimus 
atsakingi asmenys, vykdydami savo 
funkcijas nacionalinėje priežiūros 
institucijoje neprašo jokio vyriausybės ar 
kito viešojo ar privataus subjekto 
nurodymų ir jais nesivadovauja ir nėra 
niekam pavaldūs savo darbuotojų 
įdarbinimo ir valdymo klausimais.

6. Valstybės narės sprendžia, ar už 
strateginį sprendimą atsakingi asmenys 
skiriami nustatytam atnaujinamam 
laikotarpiui, ar neterminuotai, kai atleisti 
galima tik dėl priežasčių, nesusijusių su jų 
sprendimų priėmimu. Už strateginius 
sprendimus atsakingi asmenys, vykdydami 
savo funkcijas nacionalinėje priežiūros 
institucijoje neprašo jokio vyriausybės ar 
kito viešojo ar privataus subjekto 
nurodymų ir jais nesivadovauja ir nėra 
niekam pavaldūs savo darbuotojų 
įdarbinimo ir valdymo klausimais.

Or. en

Pagrindimas

Dauguma Europos maršruto ONTP priklauso valstybėms, o nuosavybės teisėmis naudojasi už 
finansus ir transportą atsakingos ministerijos. Su šiuo pasiūlymu valstybėms narėms būtų 
neįmanoma įsikišti į skyrimo procesą.

Pakeitimas 193
Isabel García Muñoz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis



AM\1223793LT.docx 107/195 PE680.868v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Be 5 dalyje nustatytų reikalavimų, 
už strateginius sprendimus atsakingus 
asmenis skiria atitinkamos valstybės narės 
subjektas, neturintis tiesioginių oro 
navigacijos paslaugų teikėjų nuosavybės 
teisių. Valstybės narės sprendžia, ar šie 
asmenys skiriami nustatytam 
atnaujinamam laikotarpiui, ar 
neterminuotai, kai atleisti galima tik dėl 
priežasčių, nesusijusių su jų sprendimų 
priėmimu. Už strateginius sprendimus 
atsakingi asmenys, vykdydami savo 
funkcijas nacionalinėje priežiūros 
institucijoje neprašo jokio vyriausybės ar 
kito viešojo ar privataus subjekto 
nurodymų ir jais nesivadovauja ir nėra 
niekam pavaldūs savo darbuotojų 
įdarbinimo ir valdymo klausimais.

6. Be 5 dalyje nustatytų reikalavimų, 
už strateginius sprendimus atsakingus 
asmenis skiria atitinkamos valstybės narės 
subjektas, neturintis tiesioginių oro 
navigacijos paslaugų teikėjų nuosavybės 
teisių. Valstybės narės sprendžia, ar šie 
asmenys skiriami nustatytam 
atnaujinamam laikotarpiui, ar 
neterminuotai, kai atleisti galima tik dėl 
priežasčių, nesusijusių su jų sprendimų 
priėmimu. Už strateginius sprendimus 
atsakingi asmenys, vykdydami savo 
funkcijas nacionalinėje priežiūros 
institucijoje neprašo jokio viešojo ar 
privataus oro navigacijos paslaugų teikėjo 
nurodymų ir jais nesivadovauja.

Or. en

Pagrindimas

Asmenims, atsakingiems už strateginius sprendimus nacionalinėje priežiūros institucijoje, 
turėtų būti suteikta nepriklausomybė nuo prižiūrimų oro navigacijos paslaugų teikėjų 
interesų. 

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

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Be 5 dalyje nustatytų reikalavimų, 
už strateginius sprendimus atsakingus 
asmenis skiria atitinkamos valstybės narės 
subjektas, neturintis tiesioginių oro 
navigacijos paslaugų teikėjų nuosavybės 
teisių. Valstybės narės sprendžia, ar šie 
asmenys skiriami nustatytam 
atnaujinamam laikotarpiui, ar 

6. Be 5 dalyje nustatytų reikalavimų, 
už strateginius sprendimus atsakingus 
asmenis skiria atitinkamos valstybės narės 
subjektas, taikydamas aiškią ir skaidrią 
procedūrą. Valstybės narės sprendžia, ar 
šie asmenys skiriami nustatytam 
atnaujinamam laikotarpiui, ar 
neterminuotai, kai atleisti galima tik dėl 
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neterminuotai, kai atleisti galima tik dėl 
priežasčių, nesusijusių su jų sprendimų 
priėmimu. Už strateginius sprendimus 
atsakingi asmenys, vykdydami savo 
funkcijas nacionalinėje priežiūros 
institucijoje neprašo jokio vyriausybės ar 
kito viešojo ar privataus subjekto 
nurodymų ir jais nesivadovauja ir nėra 
niekam pavaldūs savo darbuotojų 
įdarbinimo ir valdymo klausimais.

priežasčių, nesusijusių su jų sprendimų 
priėmimu. Už strateginius sprendimus 
atsakingi asmenys, vykdydami savo 
funkcijas nacionalinėje priežiūros 
institucijoje neprašo jokio vyriausybės ar 
kito viešojo ar privataus subjekto 
nurodymų ir jais nesivadovauja ir nėra 
niekam pavaldūs savo darbuotojų 
įdarbinimo ir valdymo klausimais.

Or. en

Pakeitimas 195
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Be 5 dalyje nustatytų reikalavimų, 
už strateginius sprendimus atsakingus 
asmenis skiria atitinkamos valstybės narės 
subjektas, neturintis tiesioginių oro 
navigacijos paslaugų teikėjų nuosavybės 
teisių. Valstybės narės sprendžia, ar šie 
asmenys skiriami nustatytam 
atnaujinamam laikotarpiui, ar 
neterminuotai, kai atleisti galima tik dėl 
priežasčių, nesusijusių su jų sprendimų 
priėmimu. Už strateginius sprendimus 
atsakingi asmenys, vykdydami savo 
funkcijas nacionalinėje priežiūros 
institucijoje neprašo jokio vyriausybės ar 
kito viešojo ar privataus subjekto 
nurodymų ir jais nesivadovauja ir nėra 
niekam pavaldūs savo darbuotojų 
įdarbinimo ir valdymo klausimais.

6. Be 5 dalyje nustatytų reikalavimų, 
už strateginius sprendimus atsakingus 
asmenis skiria atitinkamos valstybės narės 
subjektas, taikydamas aiškią ir skaidrią 
procedūrą. Valstybės narės sprendžia, ar 
šie asmenys skiriami nustatytam 
atnaujinamam laikotarpiui, ar 
neterminuotai, kai atleisti galima tik dėl 
priežasčių, nesusijusių su jų sprendimų 
priėmimu. Už strateginius sprendimus 
atsakingi asmenys, vykdydami savo 
funkcijas nacionalinėje priežiūros 
institucijoje neprašo jokio vyriausybės ar 
kito viešojo ar privataus subjekto 
nurodymų ir jais nesivadovauja ir nėra 
niekam pavaldūs savo darbuotojų 
įdarbinimo ir valdymo klausimais.

Or. en

Pakeitimas 196
Josianne Cutajar
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Be 5 dalyje nustatytų reikalavimų, 
už strateginius sprendimus atsakingus 
asmenis skiria atitinkamos valstybės narės 
subjektas, neturintis tiesioginių oro 
navigacijos paslaugų teikėjų nuosavybės 
teisių. Valstybės narės sprendžia, ar šie 
asmenys skiriami nustatytam 
atnaujinamam laikotarpiui, ar 
neterminuotai, kai atleisti galima tik dėl 
priežasčių, nesusijusių su jų sprendimų 
priėmimu. Už strateginius sprendimus 
atsakingi asmenys, vykdydami savo 
funkcijas nacionalinėje priežiūros 
institucijoje neprašo jokio vyriausybės ar 
kito viešojo ar privataus subjekto 
nurodymų ir jais nesivadovauja ir nėra 
niekam pavaldūs savo darbuotojų 
įdarbinimo ir valdymo klausimais.

6. Be 5 dalyje nustatytų reikalavimų, 
už strateginius sprendimus atsakingus 
asmenis skiria atitinkamos valstybės narės 
subjektas, taikydamas aiškią ir skaidrią 
procedūrą. Valstybės narės sprendžia, ar 
šie asmenys skiriami nustatytam 
atnaujinamam laikotarpiui, ar 
neterminuotai, kai atleisti galima tik dėl 
priežasčių, nesusijusių su jų sprendimų 
priėmimu. Už strateginius sprendimus 
atsakingi asmenys, vykdydami savo 
funkcijas nacionalinėje priežiūros 
institucijoje neprašo jokio vyriausybės ar 
kito viešojo ar privataus subjekto 
nurodymų ir jais nesivadovauja ir nėra 
niekam pavaldūs savo darbuotojų 
įdarbinimo ir valdymo klausimais. 

Or. en

Pakeitimas 197
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jie vengia bet kokių tiesioginių ar 
netiesioginių interesų, kurie, kaip 
manoma, galėtų pakenkti jų 
nepriklausomumui ir daryti įtaką jų 
funkcijų vykdymui. Tuo tikslu jie kasmet 
pateikia įsipareigojimo ir interesų 
deklaraciją, kurioje nurodo visus savo 
tiesioginius ir netiesioginius interesus.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 198
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jie vengia bet kokių tiesioginių ar 
netiesioginių interesų, kurie, kaip manoma, 
galėtų pakenkti jų nepriklausomumui ir 
daryti įtaką jų funkcijų vykdymui. Tuo 
tikslu jie kasmet pateikia įsipareigojimo ir 
interesų deklaraciją, kurioje nurodo visus 
savo tiesioginius ir netiesioginius interesus.

Jie vengia bet kokių tiesioginių ar 
netiesioginių interesų, kurie, kaip manoma, 
galėtų pakenkti jų nepriklausomumui ir 
daryti įtaką jų funkcijų vykdymui. Tuo 
tikslu jie pateikia įsipareigojimo ir interesų 
deklaraciją, kurioje nurodo visus savo 
tiesioginius ir netiesioginius interesus.

Or. en

Pakeitimas 199
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nevadovaujančias pareigas einantys 
asmenys, pasibaigus jų kadencijai 
nacionalinėje priežiūros institucijoje, 
mažiausiai vienerių metų laikotarpiu 
neužima jokių profesinių pareigų ir nėra 
atsakingi oro navigacijos paslaugų 
teikėjui.

Or. en

Pakeitimas 200
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už strateginius sprendimus, auditus ar 
kitas su oro navigacijos paslaugų teikėjų 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais ar 
priežiūra tiesiogiai susijusias funkcijas 
atsakingi asmenys bent dvejus metus po 
savo kadencijos nacionalinėje priežiūros 
institucijoje negali eiti jokių profesinių 
pareigų pas jokį oro navigacijos paslaugų 
teikėją ar būti jam atsakingi.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 201
Henna Virkkunen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už strateginius sprendimus, auditus ar kitas 
su oro navigacijos paslaugų teikėjų 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais ar 
priežiūra tiesiogiai susijusias funkcijas 
atsakingi asmenys bent dvejus metus po 
savo kadencijos nacionalinėje priežiūros 
institucijoje negali eiti jokių profesinių 
pareigų pas jokį oro navigacijos paslaugų 
teikėją ar būti jam atsakingi.

Už strateginius sprendimus, auditus ar kitas 
su oro navigacijos paslaugų teikėjų 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais ar 
priežiūra tiesiogiai susijusias funkcijas 
atsakingi asmenys bent dvejus metus po 
savo kadencijos nacionalinėje priežiūros 
institucijoje negali eiti jokių profesinių 
pareigų pas jokį oro navigacijos paslaugų 
teikėją ar būti jam atsakingi, jei jų 
kadencija nacionalinėje priežiūros 
institucijoje truko ilgiau nei šešerius 
mėnesius ir jei dvejų metų laikotarpiu 
užimtos pareigos gali turėti įtakos 
nacionalinės priežiūros institucijos 
funkcijų vykdymui arba laikomos 
pažeidžiančiomis nacionalinės priežiūros 
institucijos nepriklausomumą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už strateginius sprendimus, auditus ar kitas 
su oro navigacijos paslaugų teikėjų 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais ar 
priežiūra tiesiogiai susijusias funkcijas 
atsakingi asmenys bent dvejus metus po 
savo kadencijos nacionalinėje priežiūros 
institucijoje negali eiti jokių profesinių 
pareigų pas jokį oro navigacijos paslaugų 
teikėją ar būti jam atsakingi.

Už strateginius sprendimus, auditus ar kitas 
su oro navigacijos paslaugų teikėjų 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais ar 
priežiūra tiesiogiai susijusias funkcijas 
atsakingi asmenys po savo daugiau kaip 
šešerių mėnesių kadencijos nacionalinėje 
priežiūros institucijoje negali eiti jokių 
profesinių pareigų pas jokį oro navigacijos 
paslaugų teikėją ar būti jam atsakingi:

i) ne mažiau kaip 12 mėnesių, jei 
darbuotojas ėjo vadovaujamas pareigas;
ii) ne mažiau kaip šešis mėnesius, jei 
darbuotojas ėjo ne vadovaujamas 
pareigas.

Or. en

Pakeitimas 203
Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už strateginius sprendimus, auditus ar kitas 
su oro navigacijos paslaugų teikėjų 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais ar 
priežiūra tiesiogiai susijusias funkcijas 
atsakingi asmenys bent dvejus metus po 
savo kadencijos nacionalinėje priežiūros 
institucijoje negali eiti jokių profesinių 
pareigų pas jokį oro navigacijos paslaugų 
teikėją ar būti jam atsakingi.

Nacionaliniuose teisės aktuose 
atsižvelgiama į veiklos pertraukos 
laikotarpius, taikomus už strateginius 
sprendimus, auditus ar kitas su oro 
navigacijos paslaugų teikėjų tiksliniais 
veiklos rezultatų rodikliais ar priežiūra 
tiesiogiai susijusias funkcijas atsakingiems 
asmenims.

Or. en
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Pakeitimas 204
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už strateginius sprendimus, auditus ar kitas 
su oro navigacijos paslaugų teikėjų 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais ar 
priežiūra tiesiogiai susijusias funkcijas 
atsakingi asmenys bent dvejus metus po 
savo kadencijos nacionalinėje priežiūros 
institucijoje negali eiti jokių profesinių 
pareigų pas jokį oro navigacijos paslaugų 
teikėją ar būti jam atsakingi.

Nacionaliniuose teisės aktuose 
atsižvelgiama į veiklos pertraukos 
laikotarpius, taikomus už strateginius 
sprendimus, auditus ar kitas su oro 
navigacijos paslaugų teikėjų tiksliniais 
veiklos rezultatų rodikliais ar priežiūra 
tiesiogiai susijusias funkcijas atsakingiems 
asmenims1a.

__________________
1a Šie klausimai turėtų būti sprendžiamo 
nacionalinėmis taisyklėmis, be to, kai 
kuriose mažesnėse šalyse gali trūkti 
žmonių, turinčių techninę kompetenciją 
šioje srityje.

Or. en

Pakeitimas 205
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už strateginius sprendimus, auditus ar kitas 
su oro navigacijos paslaugų teikėjų 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais ar 
priežiūra tiesiogiai susijusias funkcijas 
atsakingi asmenys bent dvejus metus po 
savo kadencijos nacionalinėje priežiūros 
institucijoje negali eiti jokių profesinių 
pareigų pas jokį oro navigacijos paslaugų 
teikėją ar būti jam atsakingi.

Už strateginius sprendimus, auditus ar kitas 
su oro navigacijos paslaugų teikėjų 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais ar 
priežiūra tiesiogiai susijusias funkcijas 
atsakingi asmenys bent dvejus metus po 
savo kadencijos nacionalinėje priežiūros 
institucijoje negali eiti jokių profesinių 
pareigų pas jokį oro navigacijos paslaugų 
teikėją ar būti jam atsakingi, taip pat 
negali būti jų ėję praėjusiais metais.

Or. en
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Pakeitimas 206
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už strateginius sprendimus, auditus ar kitas 
su oro navigacijos paslaugų teikėjų 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais ar 
priežiūra tiesiogiai susijusias funkcijas 
atsakingi asmenys bent dvejus metus po 
savo kadencijos nacionalinėje priežiūros 
institucijoje negali eiti jokių profesinių 
pareigų pas jokį oro navigacijos paslaugų 
teikėją ar būti jam atsakingi.

Už strateginius sprendimus, auditus ar kitas 
su oro navigacijos paslaugų teikėjų 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais ar 
priežiūra tiesiogiai susijusias funkcijas 
atsakingi asmenys valstybių narių 
nustatytu bent vienerių metų laikotarpiu 
po savo kadencijos nacionalinėje priežiūros 
institucijoje negali eiti jokių profesinių 
pareigų pas jokį oro navigacijos paslaugų 
teikėją ar būti jam atsakingi.

Or. en

Pakeitimas 207
Henna Virkkunen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įpareigojimai susilaikyti nuo profesinių 
pareigų ėjimo pas oro navigacijos 
paslaugų teikėjus arba buvimo jiems 
atsakingais pasibaigus kadencijai 
nacionalinėje priežiūros institucijoje 
galioja tik tuo atveju, jei kadencija 
nacionalinėje priežiūros institucijoje 
truko ilgiau nei šešerius mėnesius ir:
a) šios pareigos ar atsakomybė gali turėti 
įtakos nacionalinės priežiūros institucijos 
funkcijų vykdymui;
b) laikoma, kad šios pareigos ar 
atsakomybė trukdo nacionalinės 
priežiūros institucijos nepriklausomumui;
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c) laikoma, kad šios pareigos ar 
atsakomybė yra kitaip žalinga 
nacionalinei priežiūros institucijai.
Šiuos kriterijus vertina ir sutikimą eiti 
pareigas patvirtina ar atsakomybę suteikia 
atitinkama nacionalinė priežiūros 
institucija. Bet koks oro navigacijos 
paslaugų teikėjo pareigų atlikimas dvejų 
metų laikotarpiu nuo kadencijos pabaigos 
nacionalinėje priežiūros institucijoje ir 
prieš gaunant nacionalinės priežiūros 
institucijos pritarimą, laikomas 
atitinkamų šio reglamento straipsnių 
pažeidimu.

Or. en

Pakeitimas 208
Isabel García Muñoz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės priežiūros institucijos turėtų 
reikalingų finansinių išteklių ir pajėgumų 
vykdyti pagal šį reglamentą joms priskirtas 
užduotis veiksmingai ir laiku. Savo 
darbuotojų išteklius nacionalinės priežiūros 
institucijos valdo iš savo asignavimų, 
nustatomų proporcingai institucijos 
vykdytinoms užduotims pagal 4 straipsnį.

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės priežiūros institucijos turėtų 
reikalingų finansinių išteklių ir pajėgumų 
vykdyti pagal šį reglamentą joms priskirtas 
užduotis veiksmingai ir laiku. Savo 
darbuotojų išteklius nacionalinės priežiūros 
institucijos valdo laikydamosi 
nacionalinių teisės aktų ir procedūrų, 
nustatomų proporcingai institucijos 
vykdytinoms užduotims pagal 4 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Reikalingas derinimo lygis visada turėtų atitikti nacionalinius teisės aktus, susijusius su 
viešųjų subjektų darbuotojų administracinėmis, valdymo ir įdarbinimo procedūromis, kad 
nebūtų užkrauta jokia papildoma administracinė našta ar nepagrįstas sudėtingumas. 
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Pakeitimas 209
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės priežiūros institucijos turėtų 
reikalingų finansinių išteklių ir pajėgumų 
vykdyti pagal šį reglamentą joms priskirtas 
užduotis veiksmingai ir laiku. Savo 
darbuotojų išteklius nacionalinės priežiūros 
institucijos valdo iš savo asignavimų, 
nustatomų proporcingai institucijos 
vykdytinoms užduotims pagal 4 straipsnį.

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės priežiūros institucijos turėtų 
reikalingų viešųjų finansinių išteklių ir 
pajėgumų vykdyti pagal šį reglamentą joms 
priskirtas užduotis veiksmingai ir laiku. 
Savo darbuotojų išteklius nacionalinės 
priežiūros institucijos valdo iš savo 
asignavimų, nustatomų proporcingai 
institucijos vykdytinoms užduotims pagal 4 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 210
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės priežiūros institucijos turėtų 
reikalingų finansinių išteklių ir pajėgumų 
vykdyti pagal šį reglamentą joms priskirtas 
užduotis veiksmingai ir laiku. Savo 
darbuotojų išteklius nacionalinės priežiūros 
institucijos valdo iš savo asignavimų, 
nustatomų proporcingai institucijos 
vykdytinoms užduotims pagal 4 straipsnį.

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės priežiūros institucijos turėtų 
reikalingų finansinių išteklių ir pajėgumų 
vykdyti pagal šį reglamentą joms priskirtas 
užduotis veiksmingai ir laiku. Savo 
darbuotojų išteklius nacionalinės priežiūros 
institucijos valdo iš savo asignavimų, 
nustatomų pagal institucijos vykdytinas 
užduotis pagal 4 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 211
Bogusław Liberadzki
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 8 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybė narė gali prašyti VRAĮ 
funkcijas atliekančios Agentūros atlikti su 
14, 17, 19, 20, 21, 22 ir 25 straipsniuose ir 
18 ir 23 straipsniuose nurodytuose 
įgyvendinimo aktuose išdėstytu veiklos 
rezultatų sistemos ir rinkliavų sistemos 
įgyvendinimu susijusias užduotis, už kurias 
tos valstybės narės nacionalinė priežiūros 
institucija yra atsakinga pagal šį 
reglamentą ir juo remiantis priimtus 
deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus.

8. Valstybė narė gali prašyti VRAĮ 
atlikti su 14, 17, 19, 20, 21, 22 ir 25 
straipsniuose ir 18 ir 23 straipsniuose 
nurodytuose įgyvendinimo aktuose 
išdėstytu veiklos rezultatų sistemos ir 
rinkliavų sistemos įgyvendinimu susijusias 
užduotis, už kurias tos valstybės narės 
nacionalinė priežiūros institucija yra 
atsakinga pagal šį reglamentą ir juo 
remiantis priimtus deleguotuosius ir 
įgyvendinimo aktus.

Or. en

Pakeitimas 212
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
priima tokį prašymą, ji tampa priežiūros 
institucija, atsakinga už tame prašyme 
nurodytas užduotis, o prašančiosios 
valstybės narės nacionalinė priežiūros 
institucija nuo atsakomybės už tas užduotis 
atleidžiama. Reglamente (ES) 2018/1139 
nustatytos taisyklės, susijusios su VRAĮ 
funkcijas atliekančia Agentūra, taikomos 
šių užduočių vykdymui, įskaitant mokesčių 
ir rinkliavų rinkimą.

Kai VRAĮ priima tokį prašymą, ji tampa 
priežiūros institucija, atsakinga už tame 
prašyme nurodytas užduotis, o 
prašančiosios valstybės narės nacionalinė 
priežiūros institucija nuo atsakomybės už 
tas užduotis atleidžiama. Reglamente (ES) 
2018/1139 nustatytos taisyklės, susijusios 
su VRAĮ, taikomos šių užduočių 
vykdymui, įskaitant mokesčių ir rinkliavų 
rinkimą.

Or. en

Pakeitimas 213
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 8 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė gali vėl prisiimti 
atsakomybę už nacionalinės priežiūros 
institucijos užduotis, kurias VRAĮ 
funkcijas atliekančios Agentūros buvo 
paprašyta vykdyti, jeigu:
i) pateikiamas įrodymas, kad nacionalinė 
priežiūros institucija gali atlikti iš naujo 
gautas užduotis;
ii) užduotys perskirstomos pradedant nuo 
tam tikro ataskaitinio laikotarpio 
pradžios.

Or. en

Pakeitimas 214
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Komisija nustato išsamias 5 dalies 
a ir b punktuose nurodytų įdarbinimo 
tvarkos ir atrankos procedūrų taisykles. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
37 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nors pritariame Komisijos numatytam nacionalinių priežiūros institucijų tikslui, susijusia, su 
nepriklausomumu, manome, kad kai kurios 3 straipsnio dalys yra pernelyg griežtos. 

Pakeitimas 215
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Komisija nustato išsamias 5 dalies 
a ir b punktuose nurodytų įdarbinimo 
tvarkos ir atrankos procedūrų taisykles. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
37 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 216
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Komisija nustato išsamias 5 dalies a 
ir b punktuose nurodytų įdarbinimo tvarkos 
ir atrankos procedūrų taisykles. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 37 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

10. Komisija nustato išsamias 5 dalies a 
ir b punktuose nurodytų įdarbinimo tvarkos 
ir atrankos procedūrų gaires.

Or. en

Pagrindimas

NPI yra valstybės administravimo dalis – kai kuriose valstybėse narėse nacionaliniais teisės 
aktais nustatomos darbuotojų atrankos viešajame administravime nuostatos, kurios taip pat 
taikomos NPI. Įdarbinimo ir atrankos procesui taikytinos taisyklės vis tiek turėtų likti 
valstybių narių kompetencija. Be to, kaip parodė praktika, kvalifikuoto inspektoriaus 
mokymas yra ilgas procesas, ir beveik niekada nepavyksta pritraukti visiškai išmokytą 
inspektorių iš rinkos.

Pakeitimas 217
Isabel García Muñoz
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Komisija nustato išsamias 5 dalies a 
ir b punktuose nurodytų įdarbinimo tvarkos 
ir atrankos procedūrų taisykles. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 37 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

10. Komisija nustato išsamias 5 dalies a 
ir b punktuose nurodytų įdarbinimo tvarkos 
ir atrankos procedūrų gaires, siekiant 
užtikrinti pakankamą jų standartizavimą.

Or. en

Pagrindimas

Dėl 3 straipsnio 5–7 dalyse nustatytų reikalavimų, taikomų darbuotojų įdarbinimui, atrankai 
ir valdymui, atrankos procedūros, kurios turi atitikti viešosios administracijos ir valstybės 
tarnautojų įdarbinimo nacionalinę teisę, be reikalo taps sudėtingesnės. Atsižvelgdama į tai, 
Komisija, užuot taikiusi įgyvendinimo priemones, gali parengti gaires, jei reikia tam tikro 
suderinimo lygio, kaip numatyta 3 straipsnio 10 dalyje, paremtas EASA standartizacijos 
patikrinimais, kaip tai daroma šiuo metu.

Pakeitimas 218
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Komisija nustato išsamias 5 dalies a 
ir b punktuose nurodytų įdarbinimo tvarkos 
ir atrankos procedūrų taisykles. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 37 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

10. Komisija nustato išsamias 5 dalies a 
ir b punktuose nurodytų įdarbinimo 
tvarkos, kriterijų ir atrankos procedūrų 
taisykles. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 37 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 219
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 3 straipsnyje nurodytos 
nacionalinės priežiūros institucijos:

1. 3 straipsnyje nurodytos 
nacionalinės priežiūros institucijos taiko 
10–17 ir 19–22 straipsniuose ir 18–23 
straipsniuose nurodytuose įgyvendinimo 
aktuose nustatytą veiklos rezultatų 
sistemą ir rinkliavų sistemą, vykdydamos 
tuose straipsniuose ir aktuose nustatytas 
užduotis, ir prižiūri, kaip taikomas 
reglamento 25 straipsnis dėl paskirtųjų 
oro eismo paslaugų teikėjų apskaitos;

Or. en

Pagrindimas

Finansinius, atsakomybės, draudimo klausimus apima viena pažyma, atitinkanti įgyvendinimo 
reglamento 2017/373 reikalavimus dėl bendrųjų reikalavimų. Tai, kad NPI turi būti suteikta 
teisė kištis į oro eismo paslaugas teikiančių ir oro uostus valdančių subjektų viešojo pirkimo 
sutarčių sudarymo procesą, prieštarauja ONPT valdytojų, atsakingų už efektyvų ir tikslingą 
lėšų valdymą, atsakomybei.

Pakeitimas 220
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atlieka 6 straipsnyje nurodytoms 
ekonominėms pažymoms išduoti būtinus 
veiksmus ir vykdo tų ekonominių pažymų 
turėtojų priežiūrą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 221
Josianne Cutajar
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal 8 straipsnio 6 dalį prižiūri, 
kad būtų tinkamai taikomi pirkimo 
reikalavimai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 222
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal 8 straipsnio 6 dalį prižiūri, 
kad būtų tinkamai taikomi pirkimo 
reikalavimai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 223
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagal 8 straipsnio 6 dalį prižiūri, 
kad būtų tinkamai taikomi pirkimo 
reikalavimai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 224
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) taiko 10–17 ir 19–22 straipsniuose 
ir 18–23 straipsniuose nurodytuose 
įgyvendinimo aktuose nustatytą veiklos 
rezultatų sistemą ir rinkliavų sistemą, 
vykdydamos tuose straipsniuose ir aktuose 
nustatytas užduotis, ir prižiūri, kaip 
taikomas reglamento 25 straipsnis dėl 
paskirtųjų oro eismo paslaugų teikėjų 
apskaitos skaidrumo.

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) taiko 10–17 ir 19–22 straipsniuose 
ir 18–23 straipsniuose nurodytuose 
įgyvendinimo aktuose nustatytą veiklos 
rezultatų sistemą ir rinkliavų sistemą, 
vykdydamos tuose straipsniuose ir aktuose 
nustatytas užduotis, ir prižiūri, kaip 
taikomas reglamento 25 straipsnis dėl 
paskirtųjų oro eismo paslaugų teikėjų 
apskaitos skaidrumo.

c) įgyvendina 10–17 ir 19–22 
straipsniuose ir 18–23 straipsniuose 
nurodytuose įgyvendinimo aktuose 
nustatytą veiklos rezultatų sistemą ir 
rinkliavų sistemą, vykdydamos tuose 
straipsniuose ir aktuose nustatytas 
užduotis, ir prižiūri, kaip taikomas 
reglamento 25 straipsnis dėl paskirtųjų oro 
eismo paslaugų teikėjų apskaitos 
skaidrumo.

Or. en

Pakeitimas 226
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) taiko 10–17 ir 19–22 straipsniuose 
ir 18–23 straipsniuose nurodytuose 
įgyvendinimo aktuose nustatytą veiklos 
rezultatų sistemą ir rinkliavų sistemą, 
vykdydamos tuose straipsniuose ir aktuose 
nustatytas užduotis, ir prižiūri, kaip 
taikomas reglamento 25 straipsnis dėl 
paskirtųjų oro eismo paslaugų teikėjų 
apskaitos skaidrumo.

c) taiko 10–17 ir 19–22 straipsniuose 
ir 18–23 straipsniuose nurodytuose 
įgyvendinimo aktuose nustatytą veiklos 
rezultatų sistemą ir rinkliavų sistemą, 
vykdydamos tuose straipsniuose ir aktuose 
nustatytas užduotis, ir prižiūri, kaip 
taikomas reglamento 25 straipsnis dėl oro 
eismo paslaugų teikėjų apskaitos 
skaidrumo.

Or. en

Pakeitimas 227
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės priežiūros institucijos 
atsakingos už bendros informacijos 
paslaugos teikimo kainos nustatymo 
patvirtinimą pagal 9 straipsnį.

2. Nacionalinės priežiūros institucijos 
atsakingos už bepiločių orlaivių 
informacijos paslaugos teikimo kainos 
nustatymo patvirtinimą pagal 9 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 228
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ji imasi visų būtinų vykdymo užtikrinimo 
priemonių, kurios gali, kai tinkama, 
apimti jų pagal 6 straipsnį išduotų 
ekonominių pažymų pakeitimą, 
apribojimą, laikiną galiojimo sustabdymą 
ar panaikinimą.

Išbraukta.
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Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ji imasi visų būtinų vykdymo užtikrinimo 
priemonių, kurios gali, kai tinkama, 
apimti jų pagal 6 straipsnį išduotų 
ekonominių pažymų pakeitimą, 
apribojimą, laikiną galiojimo sustabdymą 
ar panaikinimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 230
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ji imasi visų būtinų vykdymo užtikrinimo 
priemonių, kurios gali, kai tinkama, 
apimti jų pagal 6 straipsnį išduotų 
ekonominių pažymų pakeitimą, 
apribojimą, laikiną galiojimo sustabdymą 
ar panaikinimą.

Ji imasi visų būtinų vykdymo užtikrinimo 
priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Pažymos turėtų būti dalinai keičiamos, apribojamos, laikinai sustabdomas jų galiojimas arba 
jos panaikinamos tuo atveju, kai nesilaikoma tos pažymos gavimo reikalavimų, o ne tuomet, 
kai nesilaikoma kitų su pažymos sąlygomis nesusijusių teisinių nuostatų. 
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Pakeitimas 231
Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ji imasi visų būtinų vykdymo užtikrinimo 
priemonių, kurios gali, kai tinkama, 
apimti jų pagal 6 straipsnį išduotų 
ekonominių pažymų pakeitimą, 
apribojimą, laikiną galiojimo sustabdymą 
ar panaikinimą.

Ji imasi visų būtinų vykdymo užtikrinimo 
priemonių.

Or. en

Pakeitimas 232
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ji imasi visų būtinų vykdymo užtikrinimo 
priemonių, kurios gali, kai tinkama, apimti 
jų pagal 6 straipsnį išduotų ekonominių 
pažymų pakeitimą, apribojimą, laikiną 
galiojimo sustabdymą ar panaikinimą.

Ji imasi visų būtinų vykdymo užtikrinimo 
priemonių, kurios gali, kai tinkama, apimti 
bauda ar periodines sankcijas ir arba jų 
pagal 6 straipsnį išduotų ekonominių 
pažymų pakeitimą, apribojimą, laikiną 
galiojimo sustabdymą ar panaikinimą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ji imasi visų būtinų vykdymo užtikrinimo 
priemonių, kurios gali, kai tinkama, apimti 
jų pagal 6 straipsnį išduotų ekonominių 

Ji imasi visų būtinų vykdymo užtikrinimo 
priemonių, kurios gali, kai tinkama, apimti 
baudų ir periodinių baudų mokėjimus, 
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pažymų pakeitimą, apribojimą, laikiną 
galiojimo sustabdymą ar panaikinimą.

reikalingų jų užduotims vykdyti pagal 1 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 234
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkami oro navigacijos paslaugų 
teikėjai, oro uostų operatoriai ir bendrų 
informacijos paslaugų teikėjai laikosi 
priemonių, kurių tuo tikslu ėmėsi 
nacionalinė priežiūros institucija.

Atitinkami oro navigacijos paslaugų 
teikėjai, oro uostų operatoriai ir bepiločių 
orlaivių informacijos paslaugų teikėjai 
laikosi priemonių, kurių tuo tikslu ėmėsi 
nacionalinė priežiūros institucija.

Or. en

Pakeitimas 235
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad 
nacionalinės priežiūros institucijos pagal 
šį straipsnį priimti sprendimai galėtų būti 
peržiūrimi teismine tvarka.

Or. en

Pakeitimas 236
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Komisijai pagal 36 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus baudų ir periodinių 
sankcijų taikymo pagal šio straipsnio ir 8 
straipsnio 3a dalį, 13 straipsnio 11 dalį ir 
14 straipsnio 10 dalį srityje. Šiais 
deleguotaisiais aktais reikia nustatyti:
a) išsamius kriterijus ir išsamią metodiką, 
pagal kuriuos apskaičiuojami 
vienkartinių ir periodinių baudų dydžiai;
b) išsamias taisykles dėl informacijos 
rinkimo, susijusių priemonių ir 
pranešimų teikimo, taip pat sprendimų 
priėmimo taisykles, įskaitant nuostatas dėl 
teisės į gynybą, galimybės susipažinti su 
byla, teisinio atstovavimo, 
konfidencialumo ir laiko terminų, ir
c) vienkartinių ir periodinių baudų 
surinkimo procedūras.

Or. en

Pakeitimas 237
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant pagerinti tinklo veikimą, 
nacionalinės priežiūros institucijos sudaro 
sąlygas oro navigacijos paslaugų teikėjams 
teikti tarpvalstybines paslaugas. Kai oro 
navigacijos paslaugos teikiamos oro 
erdvėje, už kurią atsakingos dvi ar 
daugiau valstybių narių , atitinkamos 
valstybės narės sudaro susitarimą dėl pagal 
šį reglamentą jų vykdytinos susijusių oro 
navigacijos paslaugų teikėjų priežiūros . 
Įgyvendindamos tą susitarimą, atitinkamos 
nacionalinės priežiūros institucijos gali 
parengti savo bendradarbiavimo 

3. Siekiant pagerinti tinklo veikimą ir 
atsižvelgti į savanorišką funkcinių oro 
erdvės blokų naudojimo tęsimą, 
nacionalinės priežiūros institucijos sudaro 
sąlygas oro navigacijos paslaugų teikėjams 
teikti tarpvalstybines paslaugas. Kai oro 
navigacijos paslaugos teikiamos oro 
erdvėje, už kurią atsakingos dvi ar daugiau 
valstybių narių, atitinkamos valstybės narės 
sudaro susitarimą dėl pagal šį reglamentą 
jų vykdytinos susijusių oro navigacijos 
paslaugų teikėjų priežiūros. 
Įgyvendindamos tą susitarimą, atitinkamos 
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įgyvendinimo planą. nacionalinės priežiūros institucijos gali 
parengti savo bendradarbiavimo 
įgyvendinimo planą.

Or. en

Pagrindimas

Funkciniai oro erdvės blokai turėtų išlikti galimi savanorišku pagrindu.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant pagerinti tinklo veikimą, 
nacionalinės priežiūros institucijos sudaro 
sąlygas oro navigacijos paslaugų teikėjams 
teikti tarpvalstybines paslaugas. Kai oro 
navigacijos paslaugos teikiamos oro 
erdvėje, už kurią atsakingos dvi ar 
daugiau valstybių narių , atitinkamos 
valstybės narės sudaro susitarimą dėl pagal 
šį reglamentą jų vykdytinos susijusių oro 
navigacijos paslaugų teikėjų priežiūros . 
Įgyvendindamos tą susitarimą, atitinkamos 
nacionalinės priežiūros institucijos gali 
parengti savo bendradarbiavimo 
įgyvendinimo planą.

3. Siekiant pagerinti tinklo veikimą, 
nacionalinės priežiūros institucijos sudaro 
sąlygas oro navigacijos paslaugų teikėjams 
teikti tarpvalstybines paslaugas. Kai oro 
navigacijos paslaugos teikiamos oro 
erdvėje, už kurią atsakingos dvi ar 
daugiau valstybių narių , atitinkamos 
valstybės narės sudaro susitarimą dėl pagal 
šį reglamentą jų vykdytinos susijusių oro 
navigacijos paslaugų teikėjų priežiūros . 
Įgyvendindamos tą susitarimą, atitinkamos 
nacionalinės priežiūros institucijos 
parengia savo bendradarbiavimo 
įgyvendinimo planą. 

Or. en

Pakeitimas 239
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai oro navigacijos paslaugos 
teikiamos oro erdvėje, už kurią atsakinga 

4. 3 dalyje nurodytais susitarimais 
numatomas kiekvienos institucijos 
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kita valstybė narė, 3 dalyje nurodytais 
susitarimais numatomas kiekvienos 
institucijos užduočių, nustatytų šiame 
reglamente, vykdymo ir jų vykdymo 
rezultatų abipusis pripažinimas. Juose taip 
pat nurodoma, kuri nacionalinė priežiūros 
institucija yra atsakinga už 6 straipsnyje 
nustatytą ekonominį sertifikavimą.

užduočių, nustatytų šiame reglamente, 
vykdymo ir jų vykdymo rezultatų abipusis 
pripažinimas. Juose taip pat nurodoma, 
kuri nacionalinė priežiūros institucija yra 
atsakinga už 6 straipsnyje nustatytą 
ekonominį sertifikavimą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai leidžiama pagal nacionalinę 
teisę ir atsižvelgiant į regionų 
bendradarbiavimą, nacionalinės priežiūros 
institucijos taip pat gali sudaryti 
susitarimus dėl atsakomybės pasidalijimo 
vykdant priežiūros užduotis. Apie šiuos 
susitarimus jos praneša Komisijai.

5. Kai leidžiama pagal nacionalinę 
teisę ir atsižvelgiant į regionų 
bendradarbiavimą, nacionalinės priežiūros 
institucijos taip pat sudaro susitarimus dėl 
atsakomybės pasidalijimo vykdant 
priežiūros užduotis. Apie šiuos susitarimus 
jos praneša Komisijai. 

Or. en

Pakeitimas 241
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Konsultacijos su suinteresuotaisiais 

subjektais
Valstybės narės, laikydamosi savo 
nacionalinės teisės aktų, sukuria 
konsultacijų mechanizmus, kad į bendro 
Europos dangaus iniciatyvos 
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įgyvendinimą būtų galima tinkamai 
įtraukti suinteresuotuosius subjektus, 
įskaitant darbuotojams atstovaujančias 
profesines organizacijas ir mokslo srities 
ekspertus klimato ir aplinkos srityse. 
Tokių konsultacijų rezultatai skelbiami 
viešai.

Or. en

Pagrindimas

Palikti galioti buvusį 10 straipsnį, numatant konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis ir jį 
atnaujinant, atsižvelgiant į būtinybę įtraukti mokslo srities ekspertus, siekiant užtikrinti 
geriausius veiksmus, siekiant veiksmingai prisidėti prie išmetamų teršalų mažinimo tikslų, 
taip pat laikantis būtinų skaidrumo nuostatų.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II skyrius. Veiklos rezultatų apžvalgos 
įstaiga

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos 

funkcijas atliekanti Agentūra
1. Veiklos rezultatų apžvalgos įstaiga 



PE680.868v01-00 132/195 AM\1223793LT.docx

LT

įsteigiama jai suteikiant kompetenciją 
vykdyti įvairias užduotis, visų pirma 
susijusias su veiklos rezultatų ir rinkliavų 
sistemomis. Su Europos Sąjungos 
aviacijos saugos agentūra (EASA) 
įsteigiama nuolatinė struktūra taip, kad 
užduočių, susijusių su Bendro Europos 
dangaus veiklos rezultatų ir rinkliavų 
sistemomis, vykdymas funkciniu ir 
hierarchiniu atžvilgiu būtų atskirtas nuo 
Agentūros, kaip saugos institucijos, 
veiklos. 2. Kad galėtų vykdyti savo 
užduotis, VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra turi reikiamą patirtį, yra 
nepriklausoma nuo viešųjų ar privačių 
interesų ir remiasi tam skirtais ištekliais. 
Šios Agentūros integravimo į esamą 
struktūrą valdymas vyksta pagal [VRAĮ 
reglamentą].

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b straipsnis
VRAĮ funkcijas atliekančios Agentūros 

struktūra
Užduotims, susijusioms su veiklos 
rezultatų apžvalga, vykdyti VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra turi:
a) veiklos rezultatų apžvalgos reguliavimo 
valdybą;
b) direktorių veiklos rezultatų apžvalgos 
reikalams;
c) veiklos rezultatų apžvalgos patariamąją 
tarybą;
d) veiklos rezultatų apžvalgos apeliacinę 
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tarybą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c straipsnis
Veiklos rezultatų apžvalgos reguliavimo 

valdybos funkcijos
1. Veiklos rezultatų apžvalgos reguliavimo 
valdyba:
a) teikia nuomones ir, jei būtina, pastabas 
ir pakeitimus dėl direktoriaus veiklos 
rezultatų apžvalgos reikalams pasiūlymų 
dėl nuomonių projektų, rekomendacijų ir 
sprendimų, susijusių su šiame reglamente 
išvardytomis užduotimis, taip pat šio 
reglamento 5aa straipsnyje nurodytomis 
užduotimis, kurie svarstomi rengiantis 
juos priimti;
b) pagal savo kompetenciją direktoriui 
veiklos rezultatų apžvalgos reikalams 
teikia gaires, susijusias su jo užduočių 
vykdymu;
c) teikia Komisijai nuomonę dėl kandidato 
užimti direktoriaus veiklos rezultatų 
apžvalgos reikalams pareigas pagal 5g 
straipsnio 2 dalį, ir, kai taikoma, dėl jo 
atleidimo iš pareigų pagal 5g straipsnio 6 
dalį;
d) tvirtina programavimo dokumento 
skyrių apie veiklos rezultatų apžvalgos 
veiklą, kurį direktorius veiklos rezultatų 
apžvalgos reikalams turi pateikti 
vykdomajam direktoriui pagal [VRAĮ 
reglamento] 5h straipsnio 3 dalies g 
punktą ir 117a straipsnį; 
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e) kiek tai susiję su veiklos rezultatų 
apžvalgos pajamomis ir išlaidomis, gavusi 
Komisijos sutikimą, nusprendžia, ar 
priimti palikimus, dovanas ar dotacijas iš 
kitų Sąjungos šaltinių, arba savanoriškus 
valstybių narių ar šio reglamento 3 
straipsnyje nurodytų nacionalinių 
priežiūros institucijų įnašus;
f) tvirtina atskirą skyrių apie reguliavimo 
veiklą, įtrauktą į konsoliduotosios metinės 
veiklos ataskaitos skyrių apie veiklos 
rezultatų apžvalgą, kurį direktorius 
veiklos rezultatų apžvalgos reikalams turi 
pateikti vykdomajam direktoriui pagal 
[VRAĮ reglamento] 5h straipsnio 3 dalies 
i punktą ir 118a straipsnį;
g) parengia ir patvirtina VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros nuomonių, 
rekomendacijų ir sprendimų teikimo 
tvarką pagal 5u straipsnio 4 dalį;
h) remdamasi direktoriaus veiklos 
rezultatų apžvalgos reikalams pasiūlymu, 
priima ir nuolat atnaujina 5u straipsnio 5 
dalyje nurodytus komunikacijos ir 
informacijos sklaidos planus, susijusius 
su veiklos rezultatų apžvalga;
i) remdamasi direktoriaus veiklos 
rezultatų apžvalgos reikalams pasiūlymu 
patvirtina vidaus struktūrų, susijusių su 
rezultatų apžvalga, steigimą arba keitimą; 
j) leidžia pagal 5aa straipsnio 3 dalį 
sudaryti darbo susitarimus;
k) naudojasi įgaliojimais taikyti 
drausmines priemones direktoriui veiklos 
rezultatų apžvalgos reikalams;
l) teikia valdančiajai tarybai nuomonę dėl 
darbo tvarkos rengimo pagal 5aa 
straipsnio 3 dalį ;
m) remdamasi direktoriaus veiklos 
rezultatų apžvalgos reikalams nuomone 
parengia konsultacijų su 
suinteresuotaisiais subjektais, nurodytais 
šio reglamento 38 straipsnyje ir 5u 
straipsnyje, mechanizmus ir procedūras;
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n) teikia Komisijai nuomonę dėl 
kandidatų, kurie turi būti paskirti veiklos 
rezultatų apžvalgos apeliacinės tarybos 
nariais pagal 5l straipsnį. Ši nuomonė 
nėra privaloma.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5d straipsnis
Veiklos rezultatų apžvalgos reguliavimo 
valdybos sudėtis ir nepriklausomumas

1. Veiklos rezultatų apžvalgos reguliavimo 
valdybą sudaro devyni balsavimo teisę 
turintys nariai ir vienas balsavimo teisės 
neturintis Komisijos atstovas. Kiekvienas 
narys turi pakaitinį narį. Vienas iš narių 
yra veiklos rezultatų apžvalgos 
patariamosios tarybos pirmininkas. 
Agentūros valdančiosios tarybos narys 
negali būti veiklos rezultatų apžvalgos 
reguliavimo valdybos narys. Narių ir 
pakaitinių narių kadencija – penkeri 
metai; ši kadencija gali būti pratęsta.
2. Pasibaigus viešam kvietimui dalyvauti 
konkurse, veiklos rezultatų apžvalgos 
reguliavimo valdybos narius ir pakaitinius 
narius oficialiai skiria Komisija, 
pasikonsultavusi su Eurokontrole. Veiklos 
rezultatų apžvalgos reguliavimo valdybos 
nariai skiriami atsižvelgiant į nuopelnus, 
gebėjimus ir patirtį, susijusius su oro 
eismo valdymu arba tinklų pramonės šakų 
ekonominiu reguliavimu.
3. Veiklos rezultatų apžvalgos reguliavimo 
valdyba, vykdydama šiuo reglamentu 
pavestas užduotis, veikia nepriklausomai 
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ir nesiekia gauti arba vykdyti valstybių 
narių vyriausybių, Komisijos arba kitų 
viešųjų ar privačiųjų subjektų nurodymų.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5e straipsnis
Veiklos rezultatų apžvalgos reguliavimo 

valdybos pirmininkas
1. Veiklos rezultatų apžvalgos reguliavimo 
valdyba iš savo balsavimo teisę turinčių 
narių dviejų trečdalių balsų dauguma 
išrenka pirmininką ir pirmininko 
pavaduotoją. Jei pirmininkas negali eiti 
savo pareigų, jį pakeičia pirmininko 
pavaduotojas.
2. Pirmininko ir pirmininko pavaduotojo 
kadencija yra dveji su puse metų ir gali 
būti pratęsta. Jei per kadenciją jų narystė 
veiklos rezultatų apžvalgos reguliavimo 
valdyboje nutrūksta, jų kadencija 
automatiškai baigiasi tą pačią dieną.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 f straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5f straipsnis
Veiklos rezultatų apžvalgos reguliavimo 

valdybos posėdžiai
1. Veiklos rezultatų apžvalgos reguliavimo 
valdybos posėdžius sušaukia jos 
pirmininkas.
2. Eiliniai veiklos rezultatų apžvalgos 
reguliavimo valdybos posėdžiai vyksta 
bent du kartus per metus. Be to, ji renkasi 
pirmininko, Komisijos arba ne mažiau 
kaip trečdalio jos narių prašymu.
3. Direktorius veiklos rezultatų apžvalgos 
reikalams dalyvauja svarstymuose be 
teisės balsuoti.
4. Veiklos rezultatų apžvalgos reguliavimo 
valdyba į savo posėdžius stebėtojų teisėmis 
gali pakviesti asmenis, kurių nuomonė 
gali būti svarbi.
5. Agentūra veiklos rezultatų apžvalgos 
reguliavimo valdybai teikia sekretoriato 
paslaugas.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 g straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5g straipsnis
Veiklos rezultatų apžvalgos reguliavimo 

valdybos balsavimo taisyklės
1. Jei šiame reglamente nenurodyta 
kitaip, veiklos rezultatų apžvalgos 
reguliavimo valdyba priima sprendimus 
paprasta balsavimo teisę turinčių narių 
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balsų dauguma.
2. Kiekvienas pagal 5c straipsnio 2 dalį 
paskirtas balsavimo teisę turintis narys 
turi vieną balsą. Nariui nedalyvaujant, jo 
balsavimo teisė perduodama pakaitiniam 
nariui. Nei stebėtojai, nei direktorius 
veiklos rezultatų apžvalgos reikalams 
teisės balsuoti neturi.
3. Veiklos rezultatų apžvalgos reguliavimo 
valdyba priima savo darbo tvarkos 
taisykles, kuriose išsamiai nustatoma 
balsavimo tvarka.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 h straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5h straipsnis
Direktorius veiklos rezultatų apžvalgos 

reikalams
1. Direktorius veiklos rezultatų apžvalgos 
reikalams pagal Kitų tarnautojų 
įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktą 
įdarbinamas kaip Agentūros laikinasis 
darbuotojas.
2. Komisija skiria direktorių veiklos 
rezultatų apžvalgos reikalams po atviros ir 
skaidrios atrankos procedūros, gavusi 
palankią veiklos rezultatų apžvalgos 
reguliavimo valdybos nuomonę, 
atsižvelgdama į nuopelnus, taip pat į 
gebėjimus ir patirtį, susijusius su 
aeronautikos pramone arba tinklų 
pramonės šakų ekonominiu reguliavimu. 
Sudarant sutartį su direktoriumi veiklos 
rezultatų apžvalgos reikalams Agentūrai 
atstovauja Agentūros valdančiosios 
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tarybos pirmininkas.
3. Direktoriaus veiklos rezultatų apžvalgos 
reikalams kadencija – penkeri metai. Iki 
to laikotarpio pabaigos likus devyniems 
mėnesiams, Komisija pradeda vertinimą. 
Atlikdama vertinimą Komisija visų pirma 
nagrinėja:
a) direktoriaus veiklos rezultatų apžvalgos 
reikalams darbo rezultatus;
b) pareigas ir reikalavimus, susijusius su 
veiklos rezultatų apžvalga ateinančiais 
metais.
4. Komisija, kuo labiau atsižvelgdama į 3 
dalyje nurodytą vertinimą, taip pat gavusi 
palankią veiklos rezultatų apžvalgos 
reguliavimo valdybos nuomonę, gali 
pratęsti direktoriaus veiklos rezultatų 
apžvalgos reikalams kadenciją vieną kartą 
ne ilgesniam kaip penkerių metų 
laikotarpiui. Direktorius veiklos rezultatų 
apžvalgos reikalams, kurio kadencija 
buvo pratęsta, pratęsto laikotarpio 
pabaigoje nedalyvauja kitoje atrankos į 
tas pačias pareigas procedūroje.
5. Jeigu direktoriaus veiklos rezultatų 
apžvalgos reikalams kadencija 
nepratęsiama, jis eina savo pareigas tol, 
kol paskiriamas naujas direktorius.
6. Direktorius veiklos rezultatų apžvalgos 
reikalams gali būti atleistas iš pareigų tik 
Komisijos sprendimu, gavus palankią 
veiklos rezultatų apžvalgos reguliavimo 
valdybos nuomonę.
7. Direktorius veiklos rezultatų apžvalgos 
reikalams bent dvejus metus neužima 
jokių profesinių pareigų ir neprisiima 
jokios atsakomybės oro navigacijos 
paslaugų teikėjui pasibaigus jo, kaip 
direktoriaus veiklos rezultatų apžvalgos 
reikalams, kadencijai.

Or. en
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Pakeitimas 251
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 i straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5i straipsnis
Direktoriaus veiklos rezultatų apžvalgos 

reikalams pareigos
1. Direktorius veiklos rezultatų apžvalgos 
reikalams valdančiajai tarybai 
atskaitingas tik administraciniais ir 
biudžeto klausimais, tačiau vykdydamas 
savo užduotis pagal 3 dalį išlieka visiškai 
nepriklausomas. Nedarant poveikio 
atitinkamoms valdančiosios tarybos ir 
veiklos rezultatų apžvalgos reguliavimo 
valdybos funkcijoms, kiek tai susiję su 
direktoriaus veiklos rezultatų apžvalgos 
reikalams užduotimis, direktorius veiklos 
rezultatų apžvalgos reikalams nesiekia 
gauti ir nepriima jokios vyriausybės, 
Sąjungos institucijų ar jokio kito viešojo 
ar privačiojo subjekto ar asmens 
nurodymų.
2. Direktorius veiklos rezultatų apžvalgos 
reikalams gali dalyvauti veiklos rezultatų 
apžvalgos reguliavimo valdybos 
posėdžiuose kaip stebėtojas.
3. Direktorius veiklos rezultatų apžvalgos 
reikalams yra atsakingas už užduočių, 
susijusių su veiklos rezultatų apžvalga, 
vykdymą pagal šį reglamentą. Direktorius 
veiklos rezultatų apžvalgos reikalams 
atsižvelgia į 5b straipsnio 1 dalies b 
punkte nurodytas gaires ir, kai tai 
numatyta šiame reglamente, veiklos 
rezultatų apžvalgos reguliavimo valdybos 
nuomones. Visų pirma direktorius veiklos 
rezultatų apžvalgos reikalams:
a) užtikrina teisinį atstovavimą Agentūrai 
veiklos rezultatų apžvalgos klausimais;
b) kasdienį darbo, susijusio su veiklos 
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rezultatų apžvalga, administravimą, be 
kita ko, naudodamasis paskyrimų 
tarnybos įgaliojimais, susijusiais su 
darbuotojais, kurių pareigos priskirtos 
Agentūros, veikiančios kaip VRAĮ 
funkcijai;
c) tiesiogiai ar netiesiogiai su veiklos 
rezultatų apžvalgos darbu susijusiose 
srityse rengia valdančiosios tarybos darbą, 
be balsavimo teisės dalyvauja 
valdančiosios tarybos darbe ir vykdo 
valdančiosios tarybos priimtus 
sprendimus srityse, susijusiose su 
Agentūros, veikiančios kaip VRAĮ, 
funkcijomis;
d) rengia nuomones, rekomendacijas ir 
sprendimus, susijusius su šiame 
reglamente nustatytomis užduotimis ir su 
5aa straipsnyje nurodytomis užduotimis, 
dėl jų konsultuojasi ir juos priima bei 
skelbia;
e) atsako už [VRAĮ reglamento ] 117a 
straipsnyje nurodyto programavimo 
dokumento skyriaus apie veiklos rezultatų 
apžvalgos veiklą įgyvendinimą;
f) imasi reikiamų priemonių, visų pirma 
tvirtina vidaus administracinės tvarkos 
taisykles ir skelbia pranešimus, siekdamas 
užtikrinti, kad Agentūros vykdomas 
veiklos rezultatų apžvalgos darbas atitiktų 
šį reglamentą;
g) kasmet parengia [VRAĮ reglamento] 
117a straipsnyje nurodyto programavimo 
dokumento skyrių apie veiklos rezultatų 
apžvalgos veiklą, kuris pateikiamas 
Agentūros vykdomajam direktoriui ir 
įtraukiamas į Agentūros programavimo 
dokumento projektą. Bet kokie su veiklos 
rezultatų apžvalga susijusių duomenų 
pakeitimai daromi tik pritarus direktoriui 
veiklos rezultatų apžvalgos reikalams;
h) į programavimo dokumentą įtrauktame 
metinės darbo programos skyriuje apie 
veiklos rezultatų apžvalgą nurodomi 
išsamūs tikslai ir tikėtini rezultatai, 
įskaitant veiklos rezultatų vertinimo 



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

LT

rodiklius. Į ją taip pat įtraukiamas 
finansuotinų veiksmų aprašas ir 
nurodomi kiekvienam veiksmui skiriami 
finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, 
vadovaujantis veikla grindžiamo biudžeto 
sudarymo ir valdymo principais. Metinės 
darbo programos skyrius apie veiklos 
rezultatų apžvalgą turi derėti su 4 dalyje 
nurodytu daugiametės darbo programos 
skyriumi apie veiklos rezultatų apžvalgą. 
Jame aiškiai nurodomos užduotys, kurios 
papildomai įrašytos, pakeistos arba 
panaikintos, palyginti su ankstesniais 
finansiniais metais;
i) į programavimo dokumentą įtrauktame 
daugiametės darbo programos skyriuje 
apie veiklos rezultatų apžvalgą išdėstomi 
bendrieji strateginio programavimo 
nuostatai, įskaitant tikslus, tikėtinus 
rezultatus ir veiklos rezultatų vertinimo 
rodiklius. Juose taip pat išdėstomi išteklių 
programavimo, įskaitant daugiametį 
biudžetą ir darbuotojus, nuostatai. 
Išteklių programavimo nuostatai 
atnaujinami kasmet. Strateginis 
programavimas, kai tikslinga, 
atnaujinamas, visų pirma atsižvelgiant į 
5z straipsnio 1 dalyje nurodyto įvertinimo 
rezultatus;
j) parengia preliminarų pajamų ir išlaidų, 
susijusių su veiklos rezultatų apžvalga, 
sąmatos projektą pagal [VRAĮ 
reglamento] 120a straipsnio 7 dalį ir 
pateikia jį Agentūros vykdomajam 
direktoriui, taip pat vykdo pajamas ir 
išlaidas, susijusias su veiklos rezultatais. 
Bet kokie su veiklos rezultatų apžvalga 
susijusių duomenų pakeitimai daromi tik 
pritarus direktoriui veiklos rezultatų 
apžvalgos reikalams;
k) kasmet parengia konsoliduotosios 
metinės veiklos ataskaitos skyriaus apie 
veiklos rezultatų apžvalgą projektą, į kurį 
įtraukiamas atskiras skyrius apie 
reguliavimo veiklą, susijusią su veiklos 
rezultatų apžvalga, taip pat skyrius apie 
finansinius ir administracinius 
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klausimus, ir pateikia jį Agentūros 
vykdomajam direktoriui, kad jis būtų 
įtrauktas į konsoliduotąją metinę veiklos 
ataskaitą. Bet kokie su veiklos rezultatų 
apžvalga susijusių duomenų pakeitimai 
daromi tik pritarus direktoriui veiklos 
rezultatų apžvalgos reikalams;
l) į konsoliduotosios metinės veiklos 
ataskaitos skyrių apie veiklos rezultatų 
apžvalgą įtraukiamas atskiras skyrius apie 
reguliavimo veiklą ir skyrius apie 
finansinius ir administracinius 
klausimus. Veiklos rezultatų apžvalgos 
reguliavimo valdyba patvirtina atskirą 
skyrių apie reguliavimo veiklą prieš 
pateikdama jį Agentūros vykdomajam 
direktoriui pagal 5b straipsnio 1 dalies e 
punktą;
j) kai tai susiję su VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros Agentūros veiklos 
rezultatų veikla, koordinuodamas 
veiksmus su Agentūros vykdomuoju 
direktoriumi, parengia veiksmų planą 
atsižvelgdamas į vidaus arba išorės audito 
ataskaitų bei vertinimų išvadas ir OLAF 
tyrimus, taip pat du kartus per metus 
teikia pažangos ataskaitas Komisijai ir 
reguliariai teikia pažangos ataskaitas 
valdančiajai tarybai;
k) parengia pasiūlymą dėl konsultacijų su 
suinteresuotaisiais subjektais, nurodytais 
šio reglamento 38 straipsnyje, 
mechanizmų ir procedūrų, kuris turi būti 
pateiktas veiklos rezultatų apžvalgos 
reguliavimo valdybai priimti;
l) siūlo veiklos rezultatų apžvalgos 
reguliavimo valdybai nustatyti arba iš 
dalies pakeisti su veiklos rezultatų 
apžvalga susijusias vidaus struktūras;
m) parengia 5u straipsnio 5 dalyje 
nurodytus veiklos rezultatų apžvalgos 
srities komunikacijos ir informacijos 
sklaidos planų projektus, kurie turi būti 
pateikti valdančiajai tarybai priimti, gavus 
palankią veiklos rezultatų apžvalgos 
reguliavimo valdybos nuomonę;
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n) priima sprendimą dėl to, ar būtina 
įsteigti vieną ar daugiau vietos biurų 
vienoje ar keliose valstybėse narėse, kad 
VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
galėtų veiksmingai ir efektyviai vykdyti 
savo darbą. Pirmose pastraipose 
nurodytiems sprendimams priimti reikia 
gauti išankstinį veiklos rezultatų 
apžvalgos reguliavimo valdybos ir tam 
tikrais atvejais valstybės narės, kurioje 
būtų įsteigtas vietos skyrius, pritarimą. 
Veiklos, kuri turi būti vykdoma tame 
vietos skyriuje arba kurią turi vykdyti tie 
bendrai įkurdinti darbuotojai, sritis tuose 
sprendimuose nustatoma taip, kad būtų 
išvengta nereikalingų išlaidų ir Agentūros 
administracinių funkcijų dubliavimo.
4. Taikant 3 dalies d punktą, VRAĮ 
funkcijas atliekančios Agentūros 
nuomonės, rekomendacijos ir sprendimai, 
nurodyti šiame reglamente, priimami tik 
gavus palankią veiklos rezultatų 
apžvalgos reguliavimo valdybos nuomonę. 
Prieš pateikdamas nuomonių, 
rekomendacijų ar sprendimų projektus 
balsavimui veiklos rezultatų apžvalgos 
reguliavimo valdyboje, direktorius veiklos 
rezultatų apžvalgos reikalams 
pakankamai iš anksto konsultavimosi 
tikslais pateikia pasiūlymus dėl 
nuomonių, rekomendacijų ar sprendimų 
projektų atitinkamai darbo grupei.
Direktorius veiklos rezultatų apžvalgos 
reikalams atsižvelgia į veiklos rezultatų 
apžvalgos reguliavimo valdybos pastabas 
ir pakeitimus ir iš naujo pateikia 
persvarstytą nuomonės, rekomendacijos 
ar sprendimo projektą veiklos rezultatų 
apžvalgos reguliavimo valdybai, kad ši 
pateiktų pritariamąją nuomonę. Jeigu 
direktorius veiklos rezultatų apžvalgos 
reikalams nukrypsta nuo gautų veiklos 
rezultatų apžvalgos reguliavimo valdybos 
pateiktų pastabų ir pakeitimų arba juos 
atmeta, direktorius veiklos rezultatų 
apžvalgos reikalams taip pat raštu 
pateikia tinkamai pagrįstą paaiškinimą. 
Jei direktorius veiklos rezultatų apžvalgos 
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reikalams nesutinka su veiklos rezultatų 
apžvalgos reguliavimo valdybos pateiktais 
pakeitimais, jis gali atsiimti pateiktus 
nuomonių, rekomendacijų ar sprendimų 
projektus, jeigu jis raštu pateikia tinkamai 
pagrįstą paaiškinimą. Atsiėmęs 
nuomonės, rekomendacijos ar sprendimo 
projektą, direktorius veiklos rezultatų 
apžvalgos reikalams gali pateikti naują 
nuomonės, rekomendacijos arba 
sprendimo projektą, laikydamasis 5b 
straipsnio 1 dalies a punkte ir šios dalies 
antroje pastraipoje nustatytos tvarkos.
Jeigu veiklos rezultatų apžvalgos 
reguliavimo valdyba nepateikia 
pritariamosios nuomonės dėl iš naujo 
pateikto nuomonės, rekomendacijos ar 
sprendimo projekto teksto dėl to, kad 
naujai pateiktame tekste nebuvo tinkamai 
atsižvelgta į jos pastabas ir pakeitimus, 
direktorius veiklos rezultatų apžvalgos 
reikalams gali dar kartą koreguoti 
nuomonės, rekomendacijos ar sprendimo 
projekto tekstą atsižvelgdamas į veiklos 
rezultatų apžvalgos reguliavimo valdybos 
pasiūlytus pakeitimus ir pastabas, kad 
gautų jos pritariamąją nuomonę, tačiau 
neprivalo raštu nurodyti papildomų 
priežasčių.

Or. en

Pakeitimas 252
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 j straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5j straipsnis
Veiklos rezultatų apžvalgos patariamosios 

tarybos funkcijos ir operacijos
1. Veiklos rezultatų apžvalgos patariamoji 
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taryba:
a) keičiasi informacija apie nacionalinių 
priežiūros institucijų darbą ir sprendimų 
priėmimo principus, geriausią praktiką ir 
procedūras, taip pat apie šio reglamento 
taikymą;
b) teikia nuomones ir rekomendacijas dėl 
rekomendacinės medžiagos, kurią turi 
pateikti VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra. Veiklos rezultatų apžvalgos 
patariamosios tarybos nuomonės ir 
rekomendacijos nėra privalomos.
2. Veiklos rezultatų apžvalgos 
patariamosios tarybos posėdžiai rengiami 
reguliariai, siekiant užtikrinti, kad 
nacionalinės priežiūros institucijos 
konsultuotųsi ir bendradarbiautų tinkle.
3. Veiklos rezultatų apžvalgos reguliavimo 
valdybos pirmininkas ir direktorius 
veiklos rezultatų apžvalgos reikalams gali 
dalyvauti veiklos rezultatų apžvalgos 
patariamosios tarybos posėdžiuose ir teikti 
rekomendacijas nacionalinėms priežiūros 
institucijoms, prireikus sušauktoms kaip 
veiklos rezultatų apžvalgos patariamoji 
taryba klausimais, susijusiais su jos 
kompetencija dėl veiklos rezultatų ir 
rinkliavų sistemos, nurodytos šiame 
reglamente.
4. Laikydamasi [Iš dalies pakeisto 
BED 2+] 31 straipsnyje ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
2018/1725 nustatytų duomenų apsaugos 
taisyklių, Agentūra teikia sekretoriato 
paslaugas veiklos rezultatų apžvalgos 
patariamajai tarybai ir remia veiklos 
rezultatų apžvalgos patariamosios tarybos 
narių keitimąsi 1 dalyje nurodyta 
informacija, laikantis oro navigacijos 
paslaugų teikėjų neskelbtinos komercinės 
informacijos konfidencialumo 
reikalavimų.

Or. en
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Pakeitimas 253
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 k straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5k straipsnis
Veiklos rezultatų apžvalgos patariamosios 

tarybos sudėtis
1. Veiklos rezultatų apžvalgos patariamąją 
tarybą sudaro:
a) po vieną aukšto rango nacionalinių 
priežiūros institucijų, nuodytų šio 
reglamento 3 straipsnyje, atstovą iš 
kiekvienos valstybės narės, ir po vieną 
pakaitinį narį iš kiekvienos valstybės 
narės, atrinktą iš tose institucijose 
dirbančių vyresniųjų pareigūnų; tuos abu 
atstovus skiria nacionalinė priežiūros 
institucija;
b) vienas balsavimo teisės neturintis 
Komisijos atstovas ir vienas pakaitinis 
atstovas;
c) trys balsavimo teisės neturintys oro 
navigacijos paslaugų teikėjų, komercinių 
ir nekomercinių civilinės oro erdvės 
naudotojų ir oro uostų operatorių 
atstovai;
2. Veiklos rezultatų apžvalgos patariamoji 
taryba iš savo narių išrenka pirmininką ir 
pirmininko pavaduotoją. Jei pirmininkas 
negali eiti savo pareigų, jį pakeičia 
pirmininko pavaduotojas. Pirmininko ir 
pirmininko pavaduotojo kadencija yra 
dveji su puse metų ir gali būti pratęsta. Jei 
per kadenciją jų narystė veiklos rezultatų 
apžvalgos patariamojoje taryboje 
nutrūksta, jų kadencija automatiškai 
baigiasi tą pačią dieną.

Or. en
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Pakeitimas 254
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 l straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5l straipsnis
Veiklos rezultatų apžvalgos apeliacinės 

tarybos įgaliojimai
1. Veiklos rezultatų apžvalgos apeliacinė 
taryba yra atsakinga už skundų, pateiktų 
dėl šiame reglamente nurodytų 
sprendimų, nagrinėjimą. Veiklos rezultatų 
apžvalgos apeliacinė taryba renkasi, kai 
būtina.
2. Veiklos rezultatų apžvalgos apeliacinės 
tarybos sprendimai priimami ne mažiau 
kaip keturių iš šešių narių balsų 
dauguma.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 m straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5m straipsnis
Veiklos rezultatų apžvalgos apeliacinės 

tarybos nariai
1. Veiklos rezultatų apžvalgos apeliacinę 
tarybą sudaro šeši nariai ir šeši 
pakaitiniai nariai, atrinkti iš šio 
reglamento 3 straipsnyje nurodytų 
nacionalinių priežiūros institucijų, 
konkurencijos institucijų arba kitų 
Sąjungos ar nacionalinių institucijų 
dabartinių arba buvusių vyresniųjų 



AM\1223793LT.docx 149/195 PE680.868v01-00

LT

pareigūnų, turinčių reikalingos patirties 
aviacijos sektoriuje. Veiklos rezultatų 
apžvalgos apeliacinė taryba paskiria savo 
pirmininką.
2. Pasibaigus viešam kvietimui dalyvauti 
konkurse, veiklos rezultatų apžvalgos 
apeliacinės tarybos narius oficialiai skiria 
Komisija, pasikonsultavusi su veiklos 
rezultatų apžvalgos reguliavimo valdyba.
3. Veiklos rezultatų apžvalgos apeliacinės 
tarybos nariai įsipareigoja veikti 
nepriklausomai ir vadovaudamiesi 
viešuoju interesu. Tuo tikslu jie pateikia 
rašytinę įsipareigojimų deklaraciją ir 
rašytinę interesų deklaraciją, kuriose 
nurodo, jog jie neturi jokių interesų, kurie 
galėtų būti laikomi trukdančiais jų 
nepriklausomumui, arba nurodo bet 
kokius tiesioginius ar netiesioginius 
interesus, kurie galėtų būti laikomi 
trukdančiais jų nepriklausomumui. Tos 
deklaracijos kasmet skelbiamos viešai.
4. Veiklos rezultatų apžvalgos apeliacinės 
tarybos narių kadencija – penkeri metai. 
Ta kadencija gali būti vieną kartą 
pratęsta.
5. Veiklos rezultatų apžvalgos apeliacinės 
tarybos nariai sprendimus priima 
nepriklausomai. Jie neprivalo vykdyti 
jokių nurodymų. Jie negali eiti jokių kitų 
pareigų Agentūroje, jos valdančiojoje 
taryboje ar veiklos rezultatų apžvalgos 
patariamojoje taryboje. Veiklos rezultatų 
apžvalgos apeliacinės tarybos narys negali 
būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo 
kadencijai, nebent jis būtų pripažintas 
kaltu dėl sunkaus nusižengimo, o 
Komisija, gavusi valdančiosios tarybos 
nuomonę, tuo tikslu būtų priėmusi 
sprendimą.
6. Veiklos rezultatų apžvalgos apeliacinė 
taryba priima ir skelbia savo darbo 
tvarkos taisykles. Tose taisyklėse išsamiai 
nustatoma veiklos rezultatų apžvalgos 
apeliacinės tarybos organizavimą ir 
veikimą reglamentuojanti tvarka ir 
taisyklės, taikomos veiklos rezultatų 
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apžvalgos apeliacinei tarybai pagal 5k–5s 
straipsnius teikiamiems skundams. 
Veiklos rezultatų apžvalgos apeliacinė 
taryba praneša Komisijai apie savo darbo 
tvarkos taisyklių projektą ir apie visus 
esminius tų taisyklių pakeitimus. Komisija 
gali pateikti nuomonę apie tas taisykles 
per tris mėnesius nuo pranešimo gavimo 
dienos.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 n straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5n straipsnis
Pašalinimas ir prieštaravimas veiklos 

rezultatų apžvalgos apeliacinėje taryboje
1. Veiklos rezultatų apžvalgos apeliacinės 
tarybos nariai nedalyvauja apeliacinėje 
procedūroje, jei turi su ja susijusių 
asmeninių interesų, yra anksčiau 
atstovavę vienai iš procedūros šalių arba 
dalyvavo priimant sprendimą, dėl kurio 
pateiktas skundas.
2. Kai dėl vienos iš 1 dalyje nurodytų 
priežasčių ar bet kurių kitų priežasčių 
veiklos rezultatų apžvalgos apeliacinės 
tarybos narys mano, kad jis neturėtų 
dalyvauti apeliacinėje procedūroje, jis 
apie tai atitinkamai praneša veiklos 
rezultatų apžvalgos apeliacinei tarybai.
3. Bet kuri apeliacinės procedūros šalis 
gali prieštarauti dėl bet kurio veiklos 
rezultatų apžvalgos apeliacinės tarybos 
nario dalyvavimo remdamasi bet kuria iš 
1 dalyje nurodytų priežasčių arba kilus 
įtarimui dėl nario šališkumo. Toks 
prieštaravimas yra nepriimtinas, jei 
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apeliacinės procedūros šalis, nors ir 
žinodama apie prieštaravimo priežastis, 
ėmėsi procedūrinio veiksmo. 
Prieštaravimai negali būti grindžiami 
narių pilietybe.
4. Veiklos rezultatų apžvalgos apeliacinė 
taryba, nedalyvaujant atitinkamam jos 
nariui, priima sprendimą dėl veiksmų, 
kurių imsis 2 ir 3 dalyse nurodytais 
atvejais. Priimant šį sprendimą atitinkamą 
narį veiklos rezultatų apžvalgos 
apeliacinėje taryboje pakeičia jo 
pakaitinis narys. Jei pakaitinis narys 
patenka į panašią padėtį kaip ir narys, 
pirmininkas skiria pavaduojantį narį, 
atrinktą iš kitų pakaitinių narių.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 o straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5o straipsnis
VRAĮ funkcijas atliekančios Agentūros 

priimti sprendimai, kurie gali būti 
skundžiami

1. VRAĮ funkcijas atliekančios Agentūros 
sprendimus, priimtus pagal šį reglamentą, 
galima apskųsti.
2. Sprendimo vykdymas negali būti 
sustabdytas dėl pagal 1 dalį pateikto 
skundo. Tačiau jei veiklos rezultatų 
apžvalgos apeliacinė taryba mano, kad to 
reikia dėl susiklosčiusių aplinkybių, ji gali 
laikinai sustabdyti ginčytino sprendimo 
taikymą.
3. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
skelbia veiklos rezultatų apžvalgos 
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apeliacinės tarybos priimtus sprendimus.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 p straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5p straipsnis
Skundo teisę turintys asmenys

Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo gali 
apskųsti jam skirtą VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros priimtą sprendimą 
arba sprendimą, kuris, nors ir 
pateikiamas kaip kitam asmeniui skirtas 
VRAĮ funkcijas atliekančios Agentūros 
priimtas sprendimas, yra tiesiogiai ir 
konkrečiai su juo susijęs. Proceso šalys 
gali būti apeliacinės procedūros šalimis.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 q straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5q straipsnis
Terminas ir forma

Skunde išdėstomos jį pagrindžiančios 
priežastys, o VRAĮ funkcijas atliekančiai 
Agentūrai jis raštu pateikiamas per du 
mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą 
atitinkamam asmeniui dienos arba, jei tai 
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nebuvo padaryta, per du mėnesius nuo 
dienos, kurią VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra paskelbė savo sprendimą. 
Veiklos rezultatų apžvalgos apeliacinė 
taryba priima sprendimą dėl skundo per 
keturis mėnesius nuo jo pateikimo.

Or. en

Pakeitimas 260
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 r straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5r straipsnis
Tarpinė peržiūra

1. Prieš pradėdama nagrinėti skundą, 
veiklos rezultatų apžvalgos apeliacinė 
taryba suteikia VRAĮ funkcijas 
atliekančiai Agentūrai galimybę 
sprendimą peržiūrėti. Jei direktorius 
veiklos rezultatų apžvalgos reikalams 
mano, kad skundas yra tinkamai 
pagrįstas, jis per du mėnesius nuo veiklos 
rezultatų apžvalgos apeliacinės tarybos 
pranešimo gavimo dienos sprendimą 
pataiso. Tai netaikoma, kai apeliantas 
dalyvauja procedūroje prieš kitą 
apeliacinės procedūros šalį.
2. Jei sprendimas nepataisomas, veiklos 
rezultatų apžvalgos apeliacinė taryba 
nedelsdama nusprendžia, ar sprendimo 
vykdymą sustabdyti pagal 114n straipsnio 
2 dalį.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 s straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5s straipsnis
Skundų nagrinėjimas

1. Veiklos rezultatų apžvalgos apeliacinė 
taryba įvertina, ar skundas yra priimtinas 
ir tinkamai pagrįstas.
2. Veiklos rezultatų apžvalgos apeliacinė 
taryba 1 dalyje nurodytą skundą 
nagrinėja operatyviai.
Ji tiek, kiek būtina, prašo apeliacinės 
procedūros šalių per nustatytus terminus 
raštu pateikti pastabas dėl jos pačios 
paskelbtų pranešimų arba kitų apeliacinės 
procedūros šalių pateiktų pranešimų. 
Veiklos rezultatų apžvalgos apeliacinė 
taryba savo iniciatyva arba pagrįstu 
vienos iš apeliacinėje procedūroje 
dalyvaujančių šalių prašymu gali 
nuspręsti surengti žodinį bylos 
nagrinėjimą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 t straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5t straipsnis
Sprendimai dėl skundų

Jei veiklos rezultatų apžvalgos apeliacinė 
taryba nustato, kad skundas yra 
nepriimtinas arba nepagrįstas, ji skundą 
atmeta. Jei veiklos rezultatų apžvalgos 
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apeliacinė taryba nustato, kad skundą 
galima priimti ir kad jis pagrįstas, ji 
perduoda bylą VRAĮ funkcijas 
atliekančiai Agentūrai. VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra priima naują 
motyvuotą sprendimą, atsižvelgdama į 
veiklos rezultatų apžvalgos apeliacinės 
tarybos sprendimą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 u straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5u straipsnis
Ieškiniai Teisingumo Teisme

1. Ieškiniai dėl pagal šį reglamentą 
priimto VRAĮ funkcijas atliekančios 
Agentūros sprendimo panaikinimo ar 
ieškiniai dėl to, kad ji nesiėmė veiksmų 
per taikomus terminus, Teisingumo 
Teisme gali būti pareiškiami tik užbaigus 
5k–5s straipsniuose nurodytą skundų 
nagrinėjimo procedūrą.
2. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
imasi būtinų priemonių Teisingumo 
Teismo sprendimams vykdyti.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 v straipsnis (naujas))
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5v straipsnis
Skaidrumas, komunikacija ir VRAĮ 

funkcijas atliekančios Agentūros 
nuomonių, rekomendacijų ir sprendimų 

teikimo tvarka
1. Vykdydama savo užduotis, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra visapusiškai 
ir ankstyvame etape atvirai ir skaidriai 
konsultuojasi su šio reglamento 38 
straipsnio 3 dalyje išvardytais 
suinteresuotaisiais subjektais, o 
prireikus –su konkurencijos 
institucijomis, nepažeisdama atitinkamos 
jų kompetencijos. Pagal šio reglamento 38 
straipsnį VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra nustato konsultavimosi 
mechanizmus, kad būtų užtikrintas 
tinkamas tų suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimas. Todėl direktorius veiklos 
rezultatų apžvalgos reikalams parengia 
pasiūlymą dėl šių mechanizmų ir, gavęs 
palankią veiklos rezultatų apžvalgos 
reguliavimo valdybos nuomonę dėl šio 
projekto, pateikia jį valdančiajai tarybai 
priimti.
2. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
užtikrina, kad prireikus visuomenė ir 
suinteresuotosios šalys gautų objektyvią, 
patikimą ir lengvai prieinamą 
informaciją, visų pirma susijusią su jos 
darbo rezultatais. Visi konsultacinių 
susitikimų dokumentai ir protokolai 
skelbiami viešai.
3. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
savo svetainėje skelbia bent darbotvarkę, 
susijusius dokumentus ir, jei būtina, 
veiklos rezultatų apžvalgos reguliavimo 
valdybos ir veiklos rezultatų apžvalgos 
apeliacinės tarybos posėdžių protokolus.
4. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
priima ir skelbia tinkamą ir proporcingą 
VRAĮ funkcijas atliekančios Agentūros 
nuomonių, rekomendacijų ir sprendimų 
teikimo tvarką, laikydamasi 5b straipsnio 
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1 dalies f punkte nustatytos procedūros. 
Pagal tą tvarką: a) užtikrinama, kad 
VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
skelbtų dokumentus ir plačiai 
konsultuotųsi su suinteresuotosiomis 
šalimis, laikydamasi tvarkaraščio ir 
tvarkos, pagal kurią VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra įpareigojama 
konsultavimosi proceso metu pateikti 
atsakymą raštu; b) užtikrinama, kad prieš 
priimdama bet kokį šiame reglamente 
numatytą individualų sprendimą VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra praneštų 
visoms suinteresuotosioms šalims apie 
ketinimą priimti tą sprendimą, taip pat 
nustatomas terminas, per kurį 
suinteresuotoji šalis gali pareikšti 
nuomonę šiuo klausimu, deramai 
atsižvelgiant į to klausimo skubumą, 
sudėtingumą ir galimas pasekmes; c) 
užtikrinama, kad VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros individualiuose 
sprendimuose būtų nurodytos juos 
pagrindžiančios priežastys, siekiant 
suteikti galimybę pateikti skundą dėl 
esmės; d) numatoma, kad tuomet, kai 
VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
priima sprendimą, fizinis arba juridinis 
asmuo, kuriam skirtas sprendimas, ir 
kitos procedūros šalys būtų informuoti 
apie teisių gynimo priemones, kuriomis jie 
gali pasinaudoti pagal šį reglamentą; e) 
nustatomos informacijos apie sprendimus, 
įskaitant informaciją apie šiame 
reglamente numatytą skundų teikimo 
tvarką, teikimo atitinkamiems asmenims 
sąlygos.
5. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
gali savo iniciatyva ir pagal savo 
kompetenciją vykdyti komunikacijos 
veiklą, susijusią su veiklos rezultatų 
apžvalga; tokiu atveju jai atstovauja 
direktorius veiklos rezultatų apžvalgos 
reikalams. Komunikacijos veiklai skiriami 
ištekliai neturi trukdyti veiksmingai 
vykdyti šiame reglamente nurodytų 
užduočių ir įgaliojimų. Komunikacijos 
veikla vykdoma laikantis atitinkamų 
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valdančiosios tarybos pagal 5b straipsnio 
1 dalies g punktą patvirtintų 
komunikacijos ir sklaidos planų.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 w straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5w straipsnis
Agentūros biudžetas, skirtas jos VRAĮ 

funkcijoms vykdyti
1. Su veiklos rezultatų apžvalga susijusias 
pajamas ir išlaidas Agentūra nuo kitų 
pajamų ir išlaidų apskaito atskiroje 
sąskaitoje. Šios pajamos ir išlaidos turi 
būti subalansuotos, laikantis 2 straipsnio 
ir jį taikant.
2. 1 dalyje nurodytoje sąskaitoje 
nurodytas perteklius pervedamas į rezervo 
fondą, įsteigtą pagal 6 dalį. 1 dalyje 
nurodytoje sąskaitoje nurodyti nuostoliai 
padengiami pervedant lėšas iš to rezervo 
fondo. Jeigu pakartotinai susidaro didelis 
teigiamas arba neigiamas biudžeto 
vykdymo rezultatas, 3 dalies a ir b 
punktuose ir 5y straipsnyje nurodytų 
mokesčių ir rinkliavų dydis peržiūrimas.
3. Agentūros pajamas, skirtas jos VRAĮ 
funkcijoms, sudaro:
a) VRAĮ funkcijas atliekančios Agentūros 
iš paskirtų oro eismo paslaugų teikėjų 
renkami mokesčiai už paslaugas, 
susijusias su veiklos rezultatų planų 
vertinimu, tikslų nustatymu ir stebėsena;
b) paskirtų oro eismo paslaugų teikėjų 
metiniai įnašai, pagrįsti numatomomis 
metinėmis išlaidomis, susijusiomis su 
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veiklos rezultatų apžvalgos veikla, kurią 
pagal šį reglamentą VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra turi vykdyti 
kiekvienos kategorijos paskirtų oro eismo 
paslaugų teikėjų atžvilgiu;
c) bet kokie savanoriški valstybių narių ar 
nacionalinių priežiūros institucijų, 
nurodytų šio reglamento 3 straipsnyje, 
finansiniai įnašai;
d) rinkliavos už leidinius ir bet kokias 
kitas VRAĮ funkcijas atliekančios 
Agentūros teikiamas paslaugas;
e) trečiųjų šalių arba kitų subjektų 
finansiniai įnašai, jei toks įnašas 
nekenkia VRAĮ funkcijas atliekančios 
Agentūros nepriklausomumui ir 
nešališkumui.
4. Visos Agentūros pajamos ir išlaidos, 
susijusios su jos VRAĮ funkcijomis, 
numatomos kiekvieniems finansiniams 
metams, sutampantiems su kalendoriniais 
metais, ir įtraukiamos į biudžetą.
5. Agentūros gaunamos pajamos, 
susijusios su jos VRAĮ funkcijomis, neturi 
kelti pavojaus jos neutralumui, 
nepriklausomumui ar objektyvumui.
6. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
įsteigia rezervo fondą, kurio užtektų jos 
vienų metų veiklos išlaidoms padengti, 
kad būtų užtikrintas jos veiklos tęstinumas 
ir jos užduočių vykdymas. Jis kasmet 
peržiūrimas siekiant užtikrinti, kad jis 
būtų skiriamas tik metiniams poreikiams 
patenkinti.
7. Direktorius veiklos rezultatų apžvalgos 
reikalams kasmet parengia kitų metų 
pajamų ir išlaidų, susijusių su veiklos 
rezultatų apžvalga, sąmatos projektą bei 
veiklos rezultatų apžvalgai skirtų etatų 
sąrašą ir pateikia juos vykdomajam 
direktoriui, kad jie būtų įtraukti į 
Agentūros pajamų ir išlaidų sąmatos 
projektą, nurodytą 6 dalyje.
8. 3 dalies b punkte nurodyti metiniai 
įnašai renkami penkerius finansinius 
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metus. Šiuo tikslu pirmą kartą jie turi būti 
pateikti iki [XXXX m. – (Leidinių biuro 
prašoma įrašyti pirmus finansinius metus, 
prasidedančius po šio reglamento 
įsigaliojimo)] kovo 31 d. už tuos 
finansinius metus ir kiekvienų iš ketverių 
paskesnių finansinių metų kovo 31 d. – 
atitinkamai už tuos finansinius metus. 
Komisijai pagal suteikiami įgaliojimai 
vadovaujantis 36 ir 5z straipsniais priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais papildomos 
tam tikros neesminės teisėkūros 
procedūra priimto akto nuostatos, 
susijusios su šioje dalyje nurodytų 
paskirtų oro eismo paslaugų teikėjų 
metinio įnašo apskaičiavimu.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 x straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 x straipsnis
Vertinimas

1. Atlikdama šio reglamento 43 
straipsnyje nurodytą vertinimą Komisija 
iki tame reglamente nustatyto termino 
atlieka Agentūros, veikiančios kaip 
veiklos rezultatų apžvalgos įstaiga, veiklos 
rezultatų, susijusių su jos tikslais, 
užduotimis ir įgaliojimais, vertinimą. Visų 
pirma vertinamas galimas poreikis keisti 
VRAĮ funkcijas atliekančios Agentūros 
užduotis ir įgaliojimus ir tokio pakeitimo 
finansinės pasekmės.
2. Komisijai nusprendus, kad, 
atsižvelgiant į veiklos rezultatų apžvalgos 
įstaigos tikslus, užduotis ir įgaliojimus, 
tolesnis jos funkcijos vykdymas nėra 
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pagrįstas, ji gali siūlyti atitinkamai iš 
dalies pakeisti šį reglamentą ir [VRAĮ 
reglamentą].
3. Komisija vertinimo rezultatus, 
susijusius su VRAĮ funkcijas atliekančios 
Agentūros veikla, kartu su savo išvadomis 
perduoda Europos Parlamentui, Tarybai 
ir valdančiajai tarybai. Vertinimo 
rezultatai ir rekomendacijos paskelbiami 
viešai.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 y straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 y straipsnis
VRAĮ funkcijas atliekančios Agentūros 

mokesčiai ir rinkliavos
1. VRAĮ funkcijas atliekančios Agentūros 
mokesčiai renkami už:
a) sąnaudų paskirstymo maršruto ir 
terminalo oro navigacijos paslaugoms 
vertinimą pagal šio reglamento 13 
straipsnio 6 dalį;
b) kiekvieno pirminio arba peržiūrėto 
veiklos rezultatų plano projekto, pateikto 
VRAĮ funkcijas atliekančiai Agentūrai, 
vertinimą, atliktą pagal šio reglamento 13 
straipsnio 7–9 dalis;
c) kai Agentūra veikia kaip priežiūros 
institucija pagal šio reglamento 3 
straipsnio 8 dalį, kiekvieno pirminio arba 
peržiūrėto veiklos rezultatų plano 
projekto, pateikto VRAĮ funkcijas 
atliekančiai Agentūrai, vertinimą, atliktą 
pagal šio reglamento 14 straipsnio 6–8 
dalis;
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d) paskirtų oro eismo paslaugų teikėjų 
tikslinių veiklos rezultatų rodiklių 
nustatymą pagal šio reglamento 13 
straipsnio 9 dalį;
e) kai Agentūra veikia kaip priežiūros 
institucija pagal šio reglamento 3 
straipsnio 8 dalį, paskirtų oro eismo 
paslaugų teikėjų tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių nustatymą pagal šio reglamento 
14 straipsnio 8 dalį;
f) prašymų leisti peržiūrėti oro eismo 
paslaugų teikėjų tikslinius rodiklius ir 
veiklos rezultatų planus vertinimą pagal 
šio reglamento 17 straipsnio 3 ir 4 dalis;
g) vienetinių tarifų patikrinimą, kai 
nacionalinės priežiūros institucijos 
rengiasi nustatyti tuos tarifus pagal šio 
reglamento 21 straipsnį;
h) ataskaitų, susijusių su veiklos rezultatų 
stebėsena, skelbimą atskirų oro eismo 
paslaugų teikėjų atžvilgiu pagal šio 
reglamento 13 straipsnio 11 dalį ir, kai 
Agentūra veikia kaip priežiūros institucija 
pagal šio reglamento 3 straipsnio 8 dalį, – 
pagal šio reglamento 14 straipsnio 10 
dalį;
i) taisomųjų priemonių priėmimą pagal 
šio reglamento 13 straipsnio 11 dalį ir, kai 
Agentūra veikia kaip priežiūros institucija 
pagal šio reglamento 8 straipsnio 3 dalį, – 
pagal to reglamento 14 straipsnio 10 dalį;
j) apeliacijų nagrinėjimą.
2. Rinkliavos už leidinius ir kitas VRAĮ 
funkcijas atliekančios Agentūros 
teikiamas paslaugas, nurodytas 5v 
straipsnio 3 dalyje, turi atitikti faktines 
kiekvienos atskiros suteiktos paslaugos 
sąnaudas.
3. Mokesčių ir rinkliavų sumas Komisija 
nustato pagal 4 dalį. Mokesčiai ir 
rinkliavos nustatomi tokio dydžio, kad 
būtų užtikrinta, jog iš jų gaunamų pajamų 
užtektų visoms su suteiktomis 
paslaugomis susijusios veiklos sąnaudoms 
padengti, ir būtų išvengta didelio 
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pertekliaus susikaupimo. Tos sąnaudos 
apima visas išlaidas, susijusias su 
darbuotojais, kurių etatai skirti VRAĮ 
funkcijas atliekančios Agentūros 
funkcijoms vykdyti, visų pirma darbdavio 
proporcingas pensijų įmokas. Mokesčiai 
ir rinkliavos yra VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros asignuotosios 
pajamos, skirtos veiklai, susijusiai su 
paslaugomis, už kurias tie mokesčiai ir 
rinkliavos imami.
4. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
vadovaujantis 36 straipsniu priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais papildomos 
tam tikros neesminės teisėkūros 
procedūra priimto akto nuostatos, 
susijusios su už Agentūros VRAĮ funkcijų 
vykdymą Agentūros renkamais mokesčiais 
ir rinkliavomis. Šiuose deleguotuose 
aktuose nustatomi išsamūs kriterijai ir 
išsami metodika, susiję su mokesčių ir 
rinkliavų suma ir mokėjimo būdu.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
5 z straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5z straipsnis
Paskirtų oro eismo paslaugų teikėjų 

metinių įnašų apskaičiavimas
Komisijai suteikiami įgaliojimai 
vadovaujantis 36 straipsniu ir 5v 
straipsnio 8 dalimi priimti deleguotuosius 
aktus, kuriais papildomos tam tikros 
neesminės teisėkūros procedūra priimto 
akto nuostatos, susijusios su šioje dalyje 
nurodytų paskirtų oro eismo paslaugų 
teikėjų metinio įnašo apskaičiavimu.
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Šiais deleguotaisiais aktais nustatoma:
a) numatomų išlaidų paskirstymo pagal 
paskirtų oro eismo paslaugų teikėjų 
kategorijas metodika, kurią taikant 
nustatoma kiekvienos kategorijos paskirtų 
oro eismo paslaugų teikėjų mokėtinų 
įnašų dalis;
b) tinkami ir objektyvūs kriterijai, pagal 
kuriuos nustatomi metiniai įnašai, 
kuriuos turi mokėti atskiri paskirti oro 
eismo paslaugų teikėjai, atsižvelgiant į jų 
dydį, kad būtų apytikriai parodyta jų 
svarba rinkoje.
Pirmos pastraipos a punkte nurodytos 
kategorijos visų pirma yra maršruto oro 
eismo paslaugų teikėjai, antra, terminalo 
oro eismo paslaugų teikėjai, kurių 
priežiūrą vykdo VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra ir, trečia, abiejų rūšių paslaugas 
teikiantys paslaugų teikėjai. Kriterijais, 
kurie turi būti nustatyti pagal b punktą, 
visų pirma užtikrinamas vienodas požiūris 
į atitinkamus paslaugų teikėjus, susijusius 
su kiekvienos rūšies paslaugomis. Oro 
eismo paslaugų teikėjų dydis nustatomas 
remiantis faktinių pajamų, gautų teikiant 
oro navigacijos paslaugas per ataskaitinį 
laikotarpį, einantį prieš ataskaitinį 
laikotarpį, kuriuo įsigalioja šis 
reglamentas, suma.

Or. en

Pakeitimas 269
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
5 aa straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5aa straipsnis
Bendradarbiavimo susitarimai dėl veiklos 

rezultatų apžvalgos
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1. Kiek tai susiję su VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros veikla, Agentūros 
veikloje gali dalyvauti trečiosios šalys, 
kurios yra sudariusios susitarimus su 
Sąjunga ir kurios priėmė ir taiko 
atitinkamas Sąjungos oro eismo valdymo 
srities teisės aktuose nustatytas taisykles, 
visų pirma taisykles dėl nepriklausomų 
nacionalinių priežiūros institucijų ir 
veiklos rezultatų sistemos bei rinkliavų 
sistemos.
2. Su sąlyga, kad tuo tikslu yra sudarytas 
Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarimas, 
kaip nurodyta 1 dalyje, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra taip pat gali vykdyti 
savo užduotis pagal [iš dalies pakeistą 
BED 1+] trečiųjų šalių atžvilgiu, jei tos 
trečiosios šalys priėmė ir taiko 
atitinkamas taisykles pagal 2 dalį ir 
įgaliojo VRAĮ funkcijas atliekančią 
Agentūrą koordinuoti jų nacionalinių 
priežiūros institucijų veiklą su valstybių 
narių nacionalinių priežiūros institucijų 
veikla.
3. 1 dalyje nurodytuose susitarimuose 
nurodomas tų šalių dalyvavimo VRAĮ 
funkcijas atliekančios Agentūros veikloje 
pobūdis, apimtis ir procedūriniai aspektai, 
taip pat įtraukiamos su finansiniais 
įnašais ir darbuotojais susijusios 
nuostatos. Tuose susitarimuose gali būti 
numatyta parengti darbo tvarką.

Or. en

Pakeitimas 270
Robert Roos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Ši pažyma yra nereikalinga ir yra papildoma administracinė našta ONPT ir nacionalinėms 
tvirtinančioms institucijoms. ONPT jau dabar reikia sertifikato pagal 2017 m. kovo 1 d. 
įgyvendinimo reglamentą 2017/373, kuriame nustatomi oro eismo valdymo ir arba oro 
navigacijos paslaugų teikėjų, taip pat kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų ir jų priežiūros 
bendrieji reikalavimai. Be to, šio įgyvendinimo reglamento nuostatoje OEV/ANS.OR.D.015 
pateikiami ONPT finansinio patikimumo reikalavimai.

Pakeitimas 271
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentas neturėtų būti vienas iš pagrindinių pagal tai, kaip turėtų būti organizuojami ar 
valdomi oro navigacijos paslaugų teikėjai, nes tai lemia subsidiarumo principas. Be to, 
nenurodoma jokių sunkumų, susijusių su galiojančiu reglamentu. Taip pat neįrodyta jokia 
nauda.

Pakeitimas 272
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ONPT ekonominio sertifikavimo nustatymas dubliuojasi su esamais reikalavimais pagal 
Reglamentą (EB) 550/2004 ir Reglamentą (ES) 2017/373, kuriuose finansinis stabilumas 
(finansinis stabilumas, atsakomybė ir draudimas) yra ONPT pažymos gavimo reikalavimų 
dalis. Ši nuostata neturi aiškios pridėtinės vertės, todėl atsiranda nereikalingas dubliavimasis 
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ir didėja administracinė našta. Todėl visos nuorodos šiuo klausimu turėtų būti išbrauktos.

Pakeitimas 273
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ONPT privalo turėti vieną pažymą, atitinkančią įgyvendinimo reglamento 2017/373 
reikalavimus dėl bendrųjų reikalavimų, įskaitant finansinius / atsakomybės / draudimo 
reikalavimus. Taip būtų sudarytos sąlygos toliau mažinti šios sistemos sudėtingumą.

Pakeitimas 274
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Oro navigacijos paslaugų teikėjų 
ekonominis sertifikavimas ir jiems keliami 
reikalavimai

Ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugų 
(RNS), oro navigacijos informacijos 
paslaugų (ONI), oro eismo duomenų 
paslaugų (OED), meteorologijos paslaugų 
(MET) ir terminalo oro eismo paslaugų 
teikėjų ekonominis sertifikavimas ir jiems 
keliami reikalavimai

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be pažymėjimo, kurį oro 
navigacijos paslaugų teikėjas privalo 
turėti pagal Reglamento (ES) 
Nr. 2018/1139 41 straipsnį, jis privalo 
turėti ir ekonominę pažymą. Ekonominė 
pažyma išduodama pateikus prašymą, kai 
pareiškėjas yra įrodęs pakankamą 
finansinį tvirtumą ir įsigijęs atitinkamą 
atsakomybės ir rizikos draudimą.

1. Visos oro navigacijos paslaugos 
Bendrijoje teikiamos tik turint valstybių 
narių išduotus sertifikatus.

Or. en

Pakeitimas 276
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be pažymėjimo, kurį oro 
navigacijos paslaugų teikėjas privalo turėti 
pagal Reglamento (ES) Nr. 2018/1139 41 
straipsnį, jis privalo turėti ir ekonominę 
pažymą. Ekonominė pažyma išduodama 
pateikus prašymą, kai pareiškėjas yra 
įrodęs pakankamą finansinį tvirtumą ir 
įsigijęs atitinkamą atsakomybės ir rizikos 
draudimą.

1. Be pažymėjimo, kurį oro 
navigacijos paslaugų teikėjas privalo turėti 
pagal Reglamento (ES) Nr. 2018/1139 41 
straipsnį, jis privalo turėti ir ekonominę 
pažymą. Ekonominė pažyma išduodama 
pateikus prašymą, kai pareiškėjas yra 
įrodęs pakankamą finansinį tvirtumą ir 
įsigijęs atitinkamą atsakomybės ir rizikos 
draudimą. Pareiškėjai taip pat turi įrodyti, 
kad yra nusistatę politiką ir procesus, 
kuriais užtikrina Sutarties konkurencijos 
taisyklių laikymąsi.

Or. en

Pakeitimas 277
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be pažymėjimo, kurį oro 
navigacijos paslaugų teikėjas privalo turėti 
pagal Reglamento (ES) Nr. 2018/1139 41 
straipsnį, jis privalo turėti ir ekonominę 
pažymą. Ekonominė pažyma išduodama 
pateikus prašymą, kai pareiškėjas yra 
įrodęs pakankamą finansinį tvirtumą ir 
įsigijęs atitinkamą atsakomybės ir rizikos 
draudimą.

1. Be pažymėjimo, kurį RNS, ONI, 
OED, MET arba terminalo oro eismo 
paslaugų teikėjas privalo turėti pagal 
Reglamento (ES) Nr. 2018/1139 41 
straipsnį, jis privalo turėti ir ekonominę 
pažymą. Ekonominė pažyma išduodama 
pateikus prašymą, kai pareiškėjas yra 
įrodęs pakankamą finansinį tvirtumą ir 
įsigijęs atitinkamą atsakomybės ir rizikos 
draudimą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be pažymėjimo, kurį oro 
navigacijos paslaugų teikėjas privalo turėti 
pagal Reglamento (ES) Nr. 2018/1139 41 
straipsnį, jis privalo turėti ir ekonominę 
pažymą. Ekonominė pažyma išduodama 
pateikus prašymą, kai pareiškėjas yra 
įrodęs pakankamą finansinį tvirtumą ir 
įsigijęs atitinkamą atsakomybės ir rizikos 
draudimą.

1. Be pažymėjimo, kurį oro 
navigacijos paslaugų teikėjas privalo turėti 
pagal Reglamento (ES) Nr. 2018/1139 41 
straipsnį, jis privalo turėti ir ekonominę 
pažymą. Ekonominė pažyma išduodama 
pateikus prašymą, kai pareiškėjas yra 
įrodęs finansinį tvirtumą ir įsigijęs 
atitinkamą atsakomybės ir rizikos 
draudimą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje nurodyta ekonominė pažyma 
gali būti apribota, jos galiojimas gali būti 
laikinai sustabdytas arba pažyma gali būti 
panaikinta, jei turėtojas nebeatitinka 
tokios pažymos išdavimo ir turėjimo 
reikalavimų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 280
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje nurodyta ekonominė pažyma 
gali būti apribota, jos galiojimas gali būti 
laikinai sustabdytas arba pažyma gali būti 
panaikinta, jei turėtojas nebeatitinka tokios 
pažymos išdavimo ir turėjimo reikalavimų.

Šioje dalyje nurodyta ekonominė pažyma 
gali būti apribota, jos galiojimas gali būti 
laikinai sustabdytas arba pažyma gali būti 
panaikinta, jei turėtojas nebeatitinka tokios 
pažymos išdavimo ir turėjimo reikalavimų. 
Ekonominių pažymų keitimo, apribojimo, 
laikino galiojimo sustabdymo ar 
panaikinimo atveju, siekiant užtikrinti 
veiklos tęstinumą, NPI, 
bendradarbiaudama su tinklo valdytoju ir 
VRAĮ funkcijas atliekančia Agentūra, 
parengia nenumatytų atvejų planą.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 6 straipsnio nuostatas, būtina parengti nenumatytų atvejų planą. 

Pakeitimas 281
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje nurodyta ekonominė pažyma 
gali būti apribota, jos galiojimas gali būti 
laikinai sustabdytas arba pažyma gali būti 
panaikinta, jei turėtojas nebeatitinka tokios 
pažymos išdavimo ir turėjimo reikalavimų.

Šioje dalyje nurodyta ekonominė pažyma 
gali būti iš dalies pakeista, apribota, jos 
galiojimas gali būti laikinai sustabdytas 
arba pažyma gali būti panaikinta, jei 
turėtojas nebeatitinka tokios pažymos 
išdavimo ir turėjimo reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 282
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Ekonominių pažymų apribojimo, 
laikino galiojimo sustabdymo ar 
panaikinimo atveju, NPI taiko 
nenumatytų atvejų planą, siekiant 
užtikrinti veiklos tęstinumą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nedarant poveikio 7 straipsnio 2 
dalies taikymui, subjektas, turintis 1 
dalyje nurodytą ekonominę pažymą ir 
Reglamento (ES) 2018/1139 41 
straipsnyje nurodytą pažymėjimą, turi 
teisę Sąjungoje teikti oro navigacijos 
paslaugas oro erdvės naudotojams 
nediskriminacinėmis sąlygomis.

2. Paraiškos sertifikatams gauti 
pateikiamos valstybės narės, kurioje yra 
pagrindinė pareiškėjo veiklos vieta ir jo 
registruota buveinė, jei tokia yra, 
nacionalinei priežiūros institucijai.
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Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant išvengti mažoms 
organizacijoms tenkančios nereikalingos 
administracinės naštos, oro navigacijos 
paslaugų teikėjams gali būti netaikomas 
reikalavimas, numatytas šio straipsnio 1 
dalyje. Išsamios taisyklės priimamos 
laikantis 37 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytai ekonominei 
pažymai ir Reglamento (ES) 2018/1139 41 
straipsnyje nurodytam pažymėjimui gali 
būti taikoma viena ar daugiau I priede 
nurodytų sąlygų. Tokios sąlygos turi būti 
objektyviai pagrįstos, nediskriminacinės, 
proporcingos ir skaidrios. Komisijai pagal 
36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, siekiant iš dalies 
pakeisti I priede nustatytą sąrašą, kad 
būtų užtikrintos vienodos ekonominės 
sąlygos ir paslaugų teikimo atsparumas.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 286
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytai ekonominei 
pažymai ir Reglamento (ES) 2018/1139 41 
straipsnyje nurodytam pažymėjimui gali 
būti taikoma viena ar daugiau I priede 
nurodytų sąlygų. Tokios sąlygos turi būti 
objektyviai pagrįstos, nediskriminacinės, 
proporcingos ir skaidrios. Komisijai pagal 
36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, siekiant iš dalies 
pakeisti I priede nustatytą sąrašą, kad būtų 
užtikrintos vienodos ekonominės sąlygos ir 
paslaugų teikimo atsparumas.

3. 1 dalyje nurodytai ekonominei 
pažymai ir Reglamento (ES) 2018/1139 41 
straipsnyje nurodytam pažymėjimui gali 
būti taikoma viena ar daugiau I priede 
nurodytų sąlygų. Tokios sąlygos turi būti 
objektyviai pagrįstos, nediskriminacinės, 
proporcingos ir skaidrios. Komisija iš 
dalies pakeičia I priede nustatytą sąrašą, 
kad būtų užtikrintos vienodos ekonominės 
sąlygos ir paslaugų teikimo atsparumas.

Or. en

Pagrindimas

Apriboti įgaliojimų suteikimą neesminėse teisės aktų dalyse. 

Pakeitimas 287
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytai ekonominei 
pažymai ir Reglamento (ES) 2018/1139 41 
straipsnyje nurodytam pažymėjimui gali 
būti taikoma viena ar daugiau I priede 
nurodytų sąlygų. Tokios sąlygos turi būti 
objektyviai pagrįstos, nediskriminacinės, 
proporcingos ir skaidrios. Komisijai pagal 
36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, siekiant iš dalies 
pakeisti I priede nustatytą sąrašą, kad būtų 

3. 1 dalyje nurodytai ekonominei 
pažymai gali būti taikoma viena ar daugiau 
I priede nurodytų sąlygų. Tokios sąlygos 
turi būti objektyviai pagrįstos, 
nediskriminacinės, proporcingos ir 
skaidrios. Komisijai pagal 36 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, siekiant iš dalies 
pakeisti I priede nustatytą sąrašą, kad būtų 
užtikrintos vienodos ekonominės sąlygos ir 



PE680.868v01-00 174/195 AM\1223793LT.docx

LT

užtikrintos vienodos ekonominės sąlygos ir 
paslaugų teikimo atsparumas.

paslaugų teikimo finansinis atsparumas.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytai ekonominei 
pažymai ir Reglamento (ES) 2018/1139 41 
straipsnyje nurodytam pažymėjimui gali 
būti taikoma viena ar daugiau I priede 
nurodytų sąlygų. Tokios sąlygos turi būti 
objektyviai pagrįstos, nediskriminacinės, 
proporcingos ir skaidrios. Komisijai pagal 
36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, siekiant iš dalies 
pakeisti I priede nustatytą sąrašą, kad 
būtų užtikrintos vienodos ekonominės 
sąlygos ir paslaugų teikimo atsparumas.

3. Nacionalinės priežiūros 
institucijos išduoda sertifikatus oro 
navigacijos paslaugų teikėjams, jei šie 
laikosi 6 straipsnyje nurodytų bendrųjų 
reikalavimų. Sertifikatai gali būti 
išduodami atskirai kiekvienos rūšies oro 
navigacijos paslaugai, apibrėžtai 
pagrindų reglamento 2 straipsnyje, arba 
tokių paslaugų paketui, inter alia, jei oro 
navigacijos paslaugų teikėjas, nesvarbu, 
koks jo juridinis statusas, eksploatuoja 
savo ryšių, navigacijos ir priežiūros 
sistemas bei užtikrina jų techninę 
priežiūrą. Šie sertifikatai reguliariai 
tikrinami.

Or. en

Pakeitimas 289
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytai ekonominei 
pažymai ir Reglamento (ES) 2018/1139 41 
straipsnyje nurodytam pažymėjimui gali 
būti taikoma viena ar daugiau I priede 
nurodytų sąlygų. Tokios sąlygos turi būti 
objektyviai pagrįstos, nediskriminacinės, 

3. 1 dalyje nurodytai ekonominei 
pažymai ir Reglamento (ES) 2018/1139 41 
straipsnyje nurodytam pažymėjimui gali 
būti taikoma viena ar daugiau I priede 
nurodytų sąlygų. Tokios sąlygos turi būti 
objektyviai pagrįstos, nediskriminacinės, 
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proporcingos ir skaidrios. Komisijai pagal 
36 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, siekiant iš dalies 
pakeisti I priede nustatytą sąrašą, kad būtų 
užtikrintos vienodos ekonominės sąlygos ir 
paslaugų teikimo atsparumas.

proporcingos ir skaidrios. Komisijai pagal 
37 straipsnio 3 dalį suteikiami įgaliojimai 
priimti įgyvendinimo aktus, siekiant iš 
dalies pakeisti I priede nustatytą sąrašą, 
kad būtų užtikrintos vienodos ekonominės 
sąlygos ir paslaugų teikimo atsparumas.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Už šiame straipsnyje nustatytas su 
ekonominėmis pažymomis susijusias 
užduotis yra atsakingos valstybės narės, 
kurioje yra prašančio išduoti ekonominę 
pažymą fizinio arba juridinio asmens 
pagrindinė verslo vieta, arba – jei tas 
asmuo pagrindinės verslo vietos neturi – 
jo gyvenamoji arba įsisteigimo vieta, 
nacionalinės priežiūros institucijos. Kai 
oro navigacijos paslaugos teikiamos oro 
erdvėje, už kurią atsakingos dvi ar 
daugiau valstybių narių, atsakingos 
nacionalinės priežiūros institucijos yra 
pagal 5 straipsnio 4 dalį nustatytos 
institucijos.

4. Sertifikatuose nurodomos oro 
navigacijos paslaugų teikėjų teisės ir 
pareigos, įskaitant oro erdvės naudotojų 
nediskriminavimą dėl galimybės naudotis 
paslaugomis, ypač daug dėmesio skiriant 
saugai. Sertifikavimui gali būti taikomi tik 
II priede išdėstyti reikalavimai. Tokios 
sąlygos turi būti objektyviai pagrįstos, 
nediskriminacinės, proporcingos ir 
skaidrios.

Or. en

Pakeitimas 291
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Už šiame straipsnyje nustatytas su 
ekonominėmis pažymomis susijusias 

4. Už šiame straipsnyje nustatytas su 
ekonominėmis pažymomis susijusias 
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užduotis yra atsakingos valstybės narės, 
kurioje yra prašančio išduoti ekonominę 
pažymą fizinio arba juridinio asmens 
pagrindinė verslo vieta, arba – jei tas 
asmuo pagrindinės verslo vietos neturi – jo 
gyvenamoji arba įsisteigimo vieta, 
nacionalinės priežiūros institucijos. Kai 
oro navigacijos paslaugos teikiamos oro 
erdvėje, už kurią atsakingos dvi ar daugiau 
valstybių narių, atsakingos nacionalinės 
priežiūros institucijos yra pagal 5 straipsnio 
4 dalį nustatytos institucijos.

užduotis yra atsakinga valstybės narės, 
kurioje yra prašančio išduoti ekonominę 
pažymą fizinio arba juridinio asmens 
pagrindinė verslo vieta, arba – jei tas 
asmuo pagrindinės verslo vietos neturi – jo 
gyvenamoji arba įsisteigimo vieta, 
nacionalinės priežiūros institucija. Kai oro 
navigacijos paslaugos teikiamos oro 
erdvėje, už kurią atsakingos dvi ar daugiau 
valstybių narių, atsakingos nacionalinės 
priežiūros institucijos yra pagal 5 straipsnio 
4 dalį nustatytos institucijos.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalies taikymo tikslu 
nacionalinės priežiūros institucijos:

Išbraukta.

a) priima ir vertina joms teikiamus 
prašymus ir, kai tinkama, išduoda arba 
atnaujina ekonomines pažymas;
b) vykdo ekonominių pažymų 
turėtojų priežiūrą.

Or. en

Pakeitimas 293
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) imasi vykdymo užtikrinimo 
priemonių, kurios gali, kai tinkama, 
apimti baudas ar periodines baudas, 
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ekonominių pažymų pakeitimą, 
apribojimą, laikiną galiojimo sustabdymą 
ar panaikinimą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nepaisant 1 dalies, valstybės narės 
gali leisti be sertifikavimo teikti oro 
navigacijos paslaugas visoje arba dalyje 
oro erdvės, už kurią jos yra atsakingos, 
tais atvejais, kai tokio paslaugų teikėjo 
paslaugos yra susijusios su orlaivių 
judėjimu, išskyrus bendrąjį oro eismą. 
Tais atvejais atitinkama valstybė narė 
praneša Komisijai ir kitoms valstybėms 
narėms apie savo sprendimą ir priemones, 
kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti 
maksimalų bendrųjų reikalavimų 
laikymąsi.

Or. en

Pakeitimas 295
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija pagal 37 straipsnio 3 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą 
priima įgyvendinimo taisykles dėl išsamių 
finansinio tvirtumo reikalavimų, visų 
pirma finansinio patikimumo ir 
finansinio atsparumo, taip pat dėl 
atsakomybės ir draudimo. Siekiant 

6.  Siekiant užtikrinti, kad šio 
straipsnio 1, 1a, 4 ir 5 dalys būtų vienodai 
taikomos ir jų būtų laikomasi, Komisija, 
kad būtų įgyvendinti 1 straipsnyje 
nustatyti tikslai, pagal 37 straipsnio 3 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą 
priima įgyvendinimo aktus, kuriuose 
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užtikrinti, kad šio straipsnio 1, 4 ir 5 dalys 
būtų vienodai taikomos ir jų būtų 
laikomasi, Komisija pagal 37 straipsnio 3 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą 
priima įgyvendinimo aktus, kuriuose 
pateikiamos išsamios nuostatos dėl 
sertifikavimo ir tyrimų, patikrinimų, auditų 
ir kitos stebėsenos veiklos vykdymo 
taisyklių ir procedūrų, kurių reikia, kad 
nacionalinė priežiūros institucija galėtų 
veiksmingai prižiūrėti subjektus, kuriems 
taikomas šis reglamentas.

pateikiamos išsamios nuostatos dėl: a) 
6 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažymėjimų 
išdavimo, galiojimo užtikrinimo, dalinio 
keitimo, galiojimo apribojimo, 
sustabdymo arba jų panaikinimo taisyklių 
ir procedūrų; b) tyrimų, patikrinimų, 
auditų ir kitos stebėsenos veiklos, 
nurodytos 6 straipsnio 5 dalyje ir 
4straipsnio 3 dalyje, vykdymo taisyklių ir 
procedūrų, kurių reikia, kad nacionalinė 
priežiūros institucija galėtų veiksmingai 
prižiūrėti subjektus, kuriems taikomas šis 
reglamentas; c) nenumatytų atvejų plano 
parengimo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
ekonominių pažymų galiojimo 
apribojimo, laikino sustabdymo ar jų 
panaikinimo atveju taisyklių ir 
procedūrų;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija pagal 37 straipsnio 3 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą 
priima įgyvendinimo taisykles dėl išsamių 
finansinio tvirtumo reikalavimų, visų 
pirma finansinio patikimumo ir 
finansinio atsparumo, taip pat dėl 
atsakomybės ir draudimo. Siekiant 
užtikrinti, kad šio straipsnio 1, 4 ir 5 dalys 
būtų vienodai taikomos ir jų būtų 
laikomasi, Komisija pagal 37 straipsnio 3 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą 
priima įgyvendinimo aktus, kuriuose 
pateikiamos išsamios nuostatos dėl 
sertifikavimo ir tyrimų, patikrinimų, 
auditų ir kitos stebėsenos veiklos vykdymo 
taisyklių ir procedūrų, kurių reikia, kad 
nacionalinė priežiūros institucija galėtų 
veiksmingai prižiūrėti subjektus, kuriems 

6. Nacionalinės priežiūros 
institucijos stebi bendrųjų reikalavimų ir 
su sertifikatais susijusių sąlygų laikymąsi. 
Išsami informacija apie tokią stebėseną 
įtraukiama į metines ataskaitas, kurias 
valstybės narės teikia pagal pagrindų 
reglamento 12 straipsnio 1 dalį. Jei 
nacionalinė priežiūros institucija nustato, 
kad sertifikato turėtojas nebevykdo tokių 
reikalavimų ar sąlygų, ji imasi tinkamų 
priemonių, užtikrindama paslaugų 
nenutrūkstamumą, su sąlyga, kad 
nekeliamas pavojus saugai. Tokios 
priemonės gali apimti sertifikato 
atšaukimą.
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taikomas šis reglamentas.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija pagal 37 straipsnio 3 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą 
priima įgyvendinimo taisykles dėl išsamių 
finansinio tvirtumo reikalavimų, visų pirma 
finansinio patikimumo ir finansinio 
atsparumo, taip pat dėl atsakomybės ir 
draudimo. Siekiant užtikrinti, kad šio 
straipsnio 1, 4 ir 5 dalys būtų vienodai 
taikomos ir jų būtų laikomasi, Komisija 
pagal 37 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą priima 
įgyvendinimo aktus, kuriuose pateikiamos 
išsamios nuostatos dėl sertifikavimo ir 
tyrimų, patikrinimų, auditų ir kitos 
stebėsenos veiklos vykdymo taisyklių ir 
procedūrų, kurių reikia, kad nacionalinė 
priežiūros institucija galėtų veiksmingai 
prižiūrėti subjektus, kuriems taikomas šis 
reglamentas.

6. Komisija pagal 37 straipsnio 3 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą 
priima įgyvendinimo taisykles dėl išsamių 
finansinio tvirtumo reikalavimų, visų pirma 
finansinio patikimumo ir finansinio 
atsparumo, taip pat dėl atsakomybės ir 
draudimo. Siekiant užtikrinti, kad šio 
straipsnio 1, 4 ir 5 dalys būtų vienodai 
taikomos ir jų būtų laikomasi, Komisija 
pagal 37 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą priima 
įgyvendinimo aktus, kuriuose pateikiamos 
išsamios nuostatos dėl sertifikavimo ir 
tyrimų, patikrinimų, auditų ir kitos 
stebėsenos veiklos vykdymo taisyklių ir 
procedūrų, kurių reikia, kad nacionalinė 
priežiūros institucija galėtų veiksmingai 
prižiūrėti subjektus, kuriems taikomas šis 
reglamentas, ir užtikrinti šių aktų 
vykdymą.

Or. en

Pakeitimas 298
Isabel García Muñoz

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Nepaisant 1 ir 2 dalies, valstybės 
narės gali leisti be sertifikavimo teikti oro 
navigacijos paslaugas visoje arba dalyje 
oro erdvės, už kurią jos yra atsakingos, 
tais atvejais, kai tokio paslaugų teikėjo 
paslaugos yra susijusios su orlaivių 
judėjimu, išskyrus bendrąjį oro eismą. 
Tais atvejais atitinkama valstybė narė 
praneša Komisijai ir kitoms valstybėms 
narėms apie savo sprendimą ir priemones, 
kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti 
maksimalų bendrųjų reikalavimų 
laikymąsi.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti galimybės karinių paslaugų teikėjus pašalinti iš paslaugų, kurias jie šiuo 
metu teikia.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybė narė pripažįsta bet kurį 
kitos valstybės narės pagal šį straipsnį 
išduotą sertifikatą.

Or. en

Pakeitimas 300
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Išskirtinėmis aplinkybėmis, 
valstybė narė gali atidėti šio straipsnio 
taikymą šešiems mėnesiams nuo 19 
straipsnio 2 dalyje nustatytos datos. 
Valstybės narės praneša Komisijai apie 
tokį atidėjimą, nurodydamos jo priežastis.

Or. en

Pakeitimas 301
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Oro navigacijos paslaugų teikėjų 

ekonominis sertifikavimas ir jiems keliami 
reikalavimai

1. Visos oro navigacijos paslaugos 
Bendrijoje teikiamos tik turint valstybių 
narių išduotus sertifikatus.
2. Paraiškos sertifikatams gauti 
pateikiamos valstybės narės, kurioje yra 
pagrindinė pareiškėjo veiklos vieta ir jo 
registruota buveinė, jei tokia yra, 
nacionalinei priežiūros institucijai.
3. Nacionalinės priežiūros institucijos 
išduoda sertifikatus oro navigacijos 
paslaugų teikėjams, jei šie laikosi 6 
straipsnyje nurodytų bendrųjų 
reikalavimų. Sertifikatai gali būti 
išduodami atskirai kiekvienos rūšies oro 
navigacijos paslaugai, apibrėžtai 
pagrindų reglamento 2 straipsnyje, arba 
tokių paslaugų paketui, inter alia, jei oro 
navigacijos paslaugų teikėjas, nesvarbu, 
koks jo juridinis statusas, eksploatuoja 
savo ryšių, navigacijos ir priežiūros 
sistemas bei užtikrina jų techninę 
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priežiūrą. Sertifikatai reguliariai 
tikrinami.
4. Sertifikatuose nurodomos oro 
navigacijos paslaugų teikėjų teisės ir 
pareigos, įskaitant oro erdvės naudotojų 
nediskriminavimą dėl galimybės naudotis 
paslaugomis, ypač daug dėmesio skiriant 
saugai. Sertifikavimui gali būti taikomi tik 
II priede išdėstyti reikalavimai. Tokios 
sąlygos turi būti objektyviai pagrįstos, 
nediskriminacinės, proporcingos ir 
skaidrios.
5. Nepaisant 1 dalies, valstybės narės gali 
leisti be sertifikavimo teikti oro 
navigacijos paslaugas visoje arba dalyje 
oro erdvės, už kurią jos yra atsakingos, 
tais atvejais, kai tokio paslaugų teikėjo 
paslaugos yra susijusios su orlaivių 
judėjimu, išskyrus bendrąjį oro eismą. 
Tais atvejais atitinkama valstybė narė 
praneša Komisijai ir kitoms valstybėms 
narėms apie savo sprendimą ir priemones, 
kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti 
maksimalų bendrųjų reikalavimų 
laikymąsi.
6. Nacionalinės priežiūros institucijos 
stebi bendrųjų reikalavimų ir su 
sertifikatais susijusių sąlygų laikymąsi. 
Išsami informacija apie tokią kontrolę 
įtraukiama į metines ataskaitas, kurias 
valstybės narės teikia pagal pagrindų 
reglamento 12 straipsnio 1 dalį. Jei 
nacionalinė priežiūros institucija nustato, 
kad sertifikato turėtojas nebevykdo tokių 
reikalavimų ar sąlygų, ji imasi tinkamų 
priemonių, užtikrindama paslaugų 
nenutrūkstamumą, su sąlyga, kad 
nekeliamas pavojus saugai. Tokios 
priemonės gali apimti sertifikato 
atšaukimą.
7. Valstybė narė pripažįsta bet kurį kitos 
valstybės narės pagal šį straipsnį išduotą 
sertifikatą.
8. Išskirtinėmis aplinkybėmis, valstybė 
narė gali atidėti šio straipsnio taikymą 
šešiems mėnesiams nuo 19 straipsnio 2 
dalyje nustatytos datos. Valstybės narės 
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praneša Komisijai apie tokį atidėjimą, 
nurodydamos jo priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Atkuriama pradinė nuostata (atitinkanti buvusį Reglamento 550/2004 7 straipsnį), nes nauju 
Komisijos pasiūlymu veiksmingai uždraudžiami tam tikri oro navigacijos paslaugų teikimo 
nustatymo modeliai. Pvz., viešajai administracijai sunku įrodyti finansinį patikimumą, 
atitinkamą atsakomybę ir arba draudimą.

Pakeitimas 302
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina oro eismo 
paslaugų teikimą išimties tvarka tam 
tikruose oro erdvės blokuose toje oro 
erdvėje, už kurią jos atsakingos. Šiuo tikslu 
valstybės narės atskirai arba bendrai 
paskiria vieną ar daugiau oro eismo 
paslaugų teikėjų. Oro eismo paslaugų 
teikėjai turi atitikti šias sąlygas:

1. Valstybės narės užtikrina oro eismo 
paslaugų teikimą išimties tvarka tam 
tikruose oro erdvės blokuose toje oro 
erdvėje, už kurią jos atsakingos. Šiuo tikslu 
valstybės narės, remdamosi konkurso 
procedūra pagal šio reglamento 35a 
straipsnį (naują), atskirai arba bendrai 
paskiria vieną ar daugiau oro eismo 
paslaugų teikėjų. Oro eismo paslaugų 
teikėjai turi atitikti šias sąlygas: 

Or. en

Pakeitimas 303
Isabel García Muñoz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina oro eismo 
paslaugų teikimą išimties tvarka tam 
tikruose oro erdvės blokuose toje oro 
erdvėje, už kurią jos atsakingos. Šiuo tikslu 

1. Nepažeidžiant 30 straipsnio, 
Valstybės narės užtikrina oro eismo 
paslaugų teikimą išimties tvarka tam 
tikruose oro erdvės blokuose toje oro 
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valstybės narės atskirai arba bendrai 
paskiria vieną ar daugiau oro eismo 
paslaugų teikėjų. Oro eismo paslaugų 
teikėjai turi atitikti šias sąlygas:

erdvėje, už kurią jos atsakingos. Šiuo tikslu 
narės atskirai arba bendrai paskiria vieną ar 
daugiau oro eismo paslaugų teikėjų. Oro 
eismo paslaugų teikėjai turi atitikti šias 
sąlygas: […]

Or. en

Pagrindimas

Rašytiniai susitarimai (arba lygiavertės teisinės priemonės) tarp kompetentingų civilinių ir 
karinių institucijų turėtų apsaugoti nuo būtinybės paskirti karinį OEPT.

Pakeitimas 304
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina oro eismo 
paslaugų teikimą išimties tvarka tam 
tikruose oro erdvės blokuose toje oro 
erdvėje, už kurią jos atsakingos. Šiuo tikslu 
valstybės narės atskirai arba bendrai 
paskiria vieną ar daugiau oro eismo 
paslaugų teikėjų. Oro eismo paslaugų 
teikėjai turi atitikti šias sąlygas:

1. Valstybės narės užtikrina oro eismo 
paslaugų teikimą išimties tvarka tam 
tikruose oro erdvės blokuose toje oro 
erdvėje, už kurią jos atsakingos. Šiuo tikslu 
valstybės narės paskiria oro eismo 
paslaugų teikėją, turintį Sąjungoje 
galiojantį pažymėjimą arba deklaraciją. 
Oro eismo paslaugų teikėjai turi atitikti šias 
sąlygas:

Or. en

Pakeitimas 305
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) turėti Reglamento (ES) 2018/1139 
41 straipsnyje nurodytą galiojantį 
pažymėjimą arba galiojančią deklaraciją ir 
6 straipsnio 1 dalyje nurodytą ekonominę 

a) turėti Reglamento (ES) 2018/1139 
41 straipsnyje nurodytą galiojantį 
pažymėjimą arba galiojančią deklaraciją;



AM\1223793LT.docx 185/195 PE680.868v01-00

LT

pažymą;

Or. en

Pagrindimas

The State should be able to exercise control over the provider it has designated. This is 
logical having in mind that under the Chicago Convention the State bears the whole 
responsibility for ensuring the safety of flight in its airspace. In this regard the State should 
be able to impose requirements regarding the ownership of the providers, their place of 
registration, the infrastructure used, the management of responsibilities. Provisions that 
would create a serious prerequisite for the entry of global companies such as Google, 
Amazon and others - similar to the "market" for air traffic data (ADS) and other ancillary 
services (CNS, MET, etc.) should be avoided. This represents a serious threat to the NSA 
economic model, significantly reduces the economic benefits for the State and, last but not 
least, represents a potential threat to the national security. The deleted text of Article 7 should 
be reinstated.

Pakeitimas 306
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) turėti Reglamento (ES) 2018/1139 
41 straipsnyje nurodytą galiojantį 
pažymėjimą arba galiojančią deklaraciją ir 
6 straipsnio 1 dalyje nurodytą ekonominę 
pažymą;

a) turėti Reglamento (ES) 2018/1139 
41 straipsnyje nurodytą galiojantį 
pažymėjimą arba galiojančią deklaraciją;

Or. en

Pagrindimas

ONPT privalo turėti vieną pažymą, atitinkančią įgyvendinimo reglamento 2017/373 
reikalavimus dėl bendrųjų reikalavimų, įskaitant finansinius / atsakomybės / draudimo 
reikalavimus. Taip būtų sudarytos sąlygos toliau mažinti šios sistemos sudėtingumą. 

Pakeitimas 307
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įgyvendinti paslaugų kokybės 
reikalavimus, atsižvelgiant į Sąjungos 
masto tikslinius veiklos rezultatų 
rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 308
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas oro eismo paslaugų teikėjo 
skyrimo sprendimas galioja ne ilgiau kaip 
dešimt metų. Valstybės narės gali 
nuspręsti atnaujinti oro eismo paslaugų 
teikėjo paskyrimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ONPT skyrimas priklauso valstybių narių kompetencijai.

Pakeitimas 309
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas oro eismo paslaugų teikėjo 
skyrimo sprendimas galioja ne ilgiau kaip 
dešimt metų. Valstybės narės gali 
nuspręsti atnaujinti oro eismo paslaugų 
teikėjo paskyrimą.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 310
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas oro eismo paslaugų teikėjo 
skyrimo sprendimas galioja ne ilgiau kaip 
dešimt metų. Valstybės narės gali 
nuspręsti atnaujinti oro eismo paslaugų 
teikėjo paskyrimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 311
Robert Roos

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas oro eismo paslaugų teikėjo 
skyrimo sprendimas galioja ne ilgiau kaip 
dešimt metų. Valstybės narės gali 
nuspręsti atnaujinti oro eismo paslaugų 
teikėjo paskyrimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

The prerogative to designate an ANSP is with the Member State. MS govern and assess the 
performance of an ANSP on a regular (quarterly and yearly) basis and put in place measures 
if needed. It is unclear what the added value of a limited designation is on the top of this 
already well established governance process. Furthermore this provision could introduce the 
risk that an ANSP stops investing and/or stops training and recruiting new air traffic 
controllers when the end of the limited designation period is nearing. This behaviour could 
show an artificially improved cost-efficiency performance, but put at huge risk the 
continuation of the service provision.
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Pakeitimas 312
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas oro eismo paslaugų teikėjo 
skyrimo sprendimas galioja ne ilgiau kaip 
dešimt metų. Valstybės narės gali 
nuspręsti atnaujinti oro eismo paslaugų 
teikėjo paskyrimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 313
Mario Furore, Laura Ferrara

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas oro eismo paslaugų teikėjo 
skyrimo sprendimas galioja ne ilgiau kaip 
dešimt metų. Valstybės narės gali 
nuspręsti atnaujinti oro eismo paslaugų 
teikėjo paskyrimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento 550/ 2204 8 straipsnyje, teigiama, kad valstybės narės užtikrina oro eismo 
paslaugų teikimą išskirtiniu pagrindu tam tikruose oro erdvės blokuose toje oro erdvėje, už 
kurią jos yra atsakingos. Šiuo tikslu valstybės narės paskiria oro eismo paslaugų teikėją, 
turintį Bendrijoje galiojantį sertifikatą. 10 metų terminas nedera nei su jokiais investicijų 
planais, nei su veiklos rezultatų planais.

Pakeitimas 314
Nicola Danti

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas oro eismo paslaugų teikėjo 
skyrimo sprendimas galioja ne ilgiau kaip 
dešimt metų. Valstybės narės gali 
nuspręsti atnaujinti oro eismo paslaugų 
teikėjo paskyrimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 315
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas oro eismo paslaugų teikėjo 
skyrimo sprendimas galioja ne ilgiau kaip 
dešimt metų. Valstybės narės gali 
nuspręsti atnaujinti oro eismo paslaugų 
teikėjo paskyrimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 316
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas oro eismo paslaugų teikėjo 
skyrimo sprendimas galioja ne ilgiau kaip 
dešimt metų. Valstybės narės gali nuspręsti 
atnaujinti oro eismo paslaugų teikėjo 
paskyrimą.

Kiekvienas oro eismo paslaugų teikėjo 
skyrimo sprendimas galioja ne ilgiau kaip 
penkis metus. Valstybės narės gali 
nuspręsti atnaujinti oro eismo paslaugų 
teikėjo paskyrimą.

Or. en
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Pakeitimas 317
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Oro eismo paslaugų sutarties galiojimo 
trukmė negali viršyti atskaitos laikotarpio 
trukmės. 

Or. en

Pakeitimas 318
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tarpvalstybinių paslaugų atžvilgiu 
valstybės narės užtikrina, kad nebūtų 
trukdoma laikytis šio straipsnio ir 18 
straipsnio 3 dalies remiantis jų 
nacionaline teisės sistema, pagal kurią 
reikalaujama, jog oro eismo paslaugų 
teikėjai, teiktų paslaugas oro erdvėje, už 
kurią atsakinga ta valstybė narė.

Or. en

Pakeitimas 319
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Oro eismo paslaugų teikėjai 
skiriami netaikant jokių sąlygų, kuriomis 
būtų reikalaujama, kad tie teikėjai :

Išbraukta.
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a) tiesiogiai arba per didžiąją akcijų 
dalį nuosavybės teise priklausytų 
skiriančiajai valstybei narei ar jos 
nacionaliniams subjektams;
b) turėtų savo pagrindinę veiklos 
vietą ar registruotą buveinę skiriančiosios 
valstybės narės teritorijoje;
c) naudotųsi tik skiriančiojoje 
valstybėje narėje esančia infrastruktūra.

Or. en

Pakeitimas 320
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Oro eismo paslaugų teikėjai 
skiriami netaikant jokių sąlygų, kuriomis 
būtų reikalaujama, kad tie teikėjai :

2. Valstybės narės užtikrina oro 
eismo paslaugų teikimą išimties tvarka 
tam tikruose oro erdvės blokuose toje oro 
erdvėje, už kurią jos atsakingos. Šiuo 
tikslu valstybės narės paskiria oro eismo 
paslaugų teikėją, turintį Sąjungoje 
galiojantį pažymėjimą1a. Oro eismo 
paslaugų teikėjai skiriami netaikant jokių 
sąlygų, kuriomis būtų reikalaujama, kad tie 
teikėjai:

__________________
1a Nuostata, susijusi su valstybių narių 
vykdomu OEPT paskyrimu 10 metų, kelia 
susirūpinimą dėl jos suderinamumo su 
Čikagos konvencija, kuri valstybėms 
suteikia įgaliojimus savo nuožiūra 
paskirti OEPT. Valdymo atžvilgiu, 10 
metų nederėtų su tokiais esminiais 
klausimais, ©kaip mokymai, investicijų 
ciklai ar veiklos rezultatų planai, kaip 
numatyta pačiame pasiūlyme.

Or. en
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Pakeitimas 321
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tiesiogiai arba per didžiąją akcijų 
dalį nuosavybės teise priklausytų 
skiriančiajai valstybei narei ar jos 
nacionaliniams subjektams;

a) tiesiogiai arba per didžiąją akcijų 
dalį nuosavybės teise priklausytų tai 
skiriančiajai valstybei narei ar jos 
nacionaliniams subjektams;

Or. en

Pakeitimas 322
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) turėtų savo pagrindinę veiklos vietą 
ar registruotą buveinę skiriančiosios 
valstybės narės teritorijoje;

b) turėtų savo pagrindinę veiklos vietą 
ar registruotą buveinę tos valstybės narės 
teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 323
Petar Vitanov, Ismail Ertug, Maria Grapini, Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) naudotųsi tik skiriančiojoje 
valstybėje narėje esančia infrastruktūra.

c) naudotųsi tik toje skiriančiojoje 
valstybėje narėje esančia infrastruktūra.

Or. en
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Pakeitimas 324
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato atskirai 
arba kartu paskirtų oro eismo paslaugų 
teikėjų teises ir pareigas. Pareigos apima 
sąlygas dėl reikiamų duomenų teikimo , 
kad būtų galima identifikuoti visą orlaivių 
judėjimą oro erdvėje, už kurią jos yra 
atsakingos.

3. Valstybės narės gali savo nuožiūra 
pasirinkti oro eismo paslaugų teikėją ir 
nustato atskirai arba kartu paskirtų oro 
eismo paslaugų teikėjų teises ir pareigas. 
Pareigos apima sąlygas dėl reikiamų 
duomenų teikimo, kad būtų galima 
identifikuoti visą orlaivių judėjimą oro 
erdvėje, už kurią jos yra atsakingos.

Or. en

Pakeitimas 325
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato atskirai 
arba kartu paskirtų oro eismo paslaugų 
teikėjų teises ir pareigas. Pareigos apima 
sąlygas dėl reikiamų duomenų teikimo , 
kad būtų galima identifikuoti visą orlaivių 
judėjimą oro erdvėje, už kurią jos yra 
atsakingos.

3. Valstybės narės gali savo nuožiūra 
pasirinkti oro eismo paslaugų teikėją ir 
nustato atskirai arba kartu paskirtų oro 
eismo paslaugų teikėjų teises ir pareigas. 
Pareigos apima sąlygas dėl reikiamų 
duomenų teikimo, kad būtų galima 
identifikuoti visą orlaivių judėjimą oro 
erdvėje, už kurią jos yra atsakingos.

Or. en

Pakeitimas 326
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato atskirai 
arba kartu paskirtų oro eismo paslaugų 
teikėjų teises ir pareigas. Pareigos apima 
sąlygas dėl reikiamų duomenų teikimo , 
kad būtų galima identifikuoti visą orlaivių 
judėjimą oro erdvėje, už kurią jos yra 
atsakingos.

3. Oro eismo paslaugų sutartyje 
valstybės narės nustato atskirai arba kartu 
paskirtų oro eismo paslaugų teikėjų teises 
ir pareigas. Pareigos apima sąlygas dėl 
reikiamų duomenų teikimo, kad būtų 
galima identifikuoti visą orlaivių judėjimą 
oro erdvėje, už kurią jos yra atsakingos.

Or. en

Pakeitimas 327
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato atskirai 
arba kartu paskirtų oro eismo paslaugų 
teikėjų teises ir pareigas. Pareigos apima 
sąlygas dėl reikiamų duomenų teikimo , 
kad būtų galima identifikuoti visą orlaivių 
judėjimą oro erdvėje, už kurią jos yra 
atsakingos.

3. Valstybės narės nustato paskirtų 
oro eismo paslaugų teikėjų teises ir 
pareigas. Pareigos apima sąlygas dėl 
reikiamų duomenų teikimo, kad būtų 
galima identifikuoti visą orlaivių judėjimą 
oro erdvėje, už kurią jos yra atsakingos.

Or. en

Pakeitimas 328
Mario Furore, Laura Ferrara

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės gali savo nuožiūra 
pasirinkti oro eismo paslaugų teikėją.

Or. en
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Pagrindimas

Valstybės teisė veikti savo nuožiūra turėtų būti atstatyta, kaip jau yra atveju, susijusiu su 
Reglamento 550/2204 8 skyriumi, pagal kurį valstybės narės užtikrina oro eismo paslaugų 
teikimą išskirtiniu pagrindu tam tikruose oro erdvės blokuose toje oro erdvėje, už kurią jos 
yra atsakingos. Šiuo tikslu valstybės narės paskiria oro eismo paslaugų teikėją, turintį 
galiojantį pažymėjimą.

Pakeitimas 329
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Paslaugų teikėjų tarpusavio ryšiai

1. Oro eismo paslaugų teikėjai gali 
naudotis kitų Sąjungoje sertifikuotų 
paslaugų teikėjų paslaugomis.
2. Oro eismo paslaugų teikėjai įformina 
savo darbo santykius rašytiniais 
susitarimais arba lygiavertėmis teisinėmis 
priemonėmis, kuriose išdėstomos 
konkrečios kiekvieno paslaugų teikėjo 
pareigos bei funkcijos ir numatomas visų 
paslaugų teikėjų keitimasis su bendruoju 
oro eismu susijusios veiklos duomenimis. 
Apie šiuos susitarimus pranešama 
atitinkamai nacionalinei priežiūros 
institucijai ar institucijoms. Privaloma 
gauti atitinkamų valstybių narių 
pritarimą.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento projekte nėra jokios konkrečios nuostatos, pagal kurią būtų leidžiama oro eismo 
paslaugų teikėjui (OEPT) deleguoti oro eismo paslaugas kitam subjektui, kurios buvo 
sertifikuotas pagal ES teisės aktus, kaip pagal dabartinę struktūrą yra reglamentuojama 
Reglamento (EB) Nr. 550/2004 10 straipsnyje.


