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Pozměňovací návrh 330
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podmínky poskytování služeb CNS, AIS, 
ADS, MET a letištních a přibližovacích 
služeb

Podmínky týkající se poskytování služeb 
CNS, AIS, ADS, MET a letištních a 
přibližovacích služeb

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé letových provozních 
služeb se mohou rozhodnout, že na služby 
CNS, AIS, ADS nebo MET zadají zakázku 
za tržních podmínek, pokud takový krok 
umožní zvýšit efektivitu nákladů ve 
prospěch uživatelů vzdušného prostoru.

1. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé letových provozních 
služeb se mohou rozhodnout, že na služby 
CNS, AIS, ADS nebo MET zadají zakázku 
za tržních podmínek, pokud takový krok 
umožní zvýšit efektivitu nákladů ve 
prospěch uživatelů vzdušného prostoru.

1. Poskytovatelé letových provozních 
služeb obstarávají služby CNS, AIS, ADS 
nebo MET za tržních podmínek, pokud 
příslušným vnitrostátním dozorovým 
orgánům neprokáží, že by zadání zakázky 
vedlo ke ztrátě nákladové efektivnosti na 
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úkor uživatelů vzdušného prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé letových provozních 
služeb se mohou rozhodnout, že na služby 
CNS, AIS, ADS nebo MET zadají zakázku 
za tržních podmínek, pokud takový krok 
umožní zvýšit efektivitu nákladů ve 
prospěch uživatelů vzdušného prostoru.

1. Poskytovatelé letových provozních 
služeb se mohou rozhodnout, že na služby 
CNS, AIS, ADS nebo MET zadají zakázku 
za tržních podmínek, pokud takový krok 
umožní zvýšení výkonnosti, zejména v 
oblasti klimatu a životního prostředí a 
zároveň zachování bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé letových provozních 
služeb se mohou rozhodnout, že na služby 
CNS, AIS, ADS nebo MET zadají zakázku 
za tržních podmínek, pokud takový krok 
umožní zvýšit efektivitu nákladů ve 
prospěch uživatelů vzdušného prostoru.

1. Poskytovatelé letových provozních 
služeb se mohou rozhodnout, že na služby 
CNS, AIS, ADS nebo MET zadají zakázku 
za tržních podmínek, pokud je takový krok 
ospravedlněn opatřeními v oblasti kvality 
a bezpečnosti, umožní zvýšit efektivitu 
nákladů ve prospěch životního prostředí 
uživatelů vzdušného prostoru.

Or. en

Odůvodnění

Náležitá pozornost by měla být věnována nejen nákladové efektivnosti, ale také prvkům 
týkajícím se kvality bezpečnosti služeb a životního prostředí. „Zvýšení nákladové efektivity“ 
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by nemělo být výhradním důvodem pro obstarávání určitých služeb za tržních podmínek. 
Členský stát by měl rozhodnout, zda budou 

poskytovány za tržních podmínek. 

Pozměňovací návrh 335
Mario Furore, Laura Ferrara

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé letových provozních 
služeb se mohou rozhodnout, že na služby 
CNS, AIS, ADS nebo MET zadají zakázku 
za tržních podmínek, pokud takový krok 
umožní zvýšit efektivitu nákladů ve 
prospěch uživatelů vzdušného prostoru.

1. Poskytovatelé letových provozních 
služeb se mohou rozhodnout, že na služby 
CNS, AIS, ADS nebo MET zadají zakázku 
za tržních podmínek, pokud takový krok 
umožní zvýšit efektivitu nákladů, jakož i 
ziskovou událost operačního rizika ve 
prospěch uživatelů vzdušného prostoru.

Or. en

Odůvodnění

Letištní a přibližovací letové provozní služby by měly být osvobozeny na dobrovolném 
základě, neboť je to navrhováno pro služby CNS, AIS, ADS a MET. Účinnost nákladů by 
neměla být jediným faktorem při rozhodování o přesunu směrem ke službám za tržních 
podmínek.

Pozměňovací návrh 336
Johan Danielsson

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé letových provozních 
služeb se mohou rozhodnout, že na služby 
CNS, AIS, ADS nebo MET zadají zakázku 
za tržních podmínek, pokud takový krok 
umožní zvýšit efektivitu nákladů ve 
prospěch uživatelů vzdušného prostoru.

1. Poskytovatelé letových provozních 
služeb se mohou rozhodnout, že na služby 
CNS, AIS, ADS nebo MET zadají zakázku 
za tržních podmínek, pokud takový krok 
umožní zlepšit výkonnost služeb, aniž by 
ohrožovala bezpečnost.
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Or. en

Pozměňovací návrh 337
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé letových provozních 
služeb se mohou rozhodnout, že na služby 
CNS, AIS, ADS nebo MET zadají zakázku 
za tržních podmínek, pokud takový krok 
umožní zvýšit efektivitu nákladů ve 
prospěch uživatelů vzdušného prostoru.

1. Poskytovatelé letových provozních 
služeb se mohou rozhodnout, že na služby 
CNS, AIS, ADS nebo MET zadají zakázku 
za tržních podmínek, individuálně či 
společně, pokud takový krok umožní 
zvýšit efektivitu nákladů, jakož i zisková 
událost operačního rizika ve prospěch 
uživatelů vzdušného prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Robert Roos

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé letových provozních 
služeb se mohou rozhodnout, že na služby 
CNS, AIS, ADS nebo MET zadají zakázku 
za tržních podmínek, pokud takový krok 
umožní zvýšit efektivitu nákladů ve 
prospěch uživatelů vzdušného prostoru.

1. Poskytovatelé letových provozních 
služeb se mohou rozhodnout, že na služby 
CNS, AIS, nebo ADS zadají zakázku za 
tržních podmínek, pokud takový krok 
umožní zvýšit efektivitu nákladů ve 
prospěch uživatelů vzdušného prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Robert Roos

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy provozovatelům letišť povolí 
zadat na letištní a přibližovací služby pro 
řízení letišť zakázku za tržních podmínek, 
pokud takový krok umožní zvýšit efektivitu 
nákladů ve prospěch uživatelů vzdušného 
prostoru.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Mělo by zůstat výsadou členských států rozhodovat o tom, zda jsou letové provozní služby a 
MET poskytovány za tržních podmínek v jejich vzdušném prostoru; tuto odpovědnost nelze 
přenést na (soukromé) poskytovatele letových provozních služeb nebo provozovatele letišť. 
Mělo by být ponecháno na členských státech, aby určily služby MET a ATSP pro letiště nebo 
aby rozhodly o zavedení tržních podmínek. V rámci EU se tyto služby nepovažují za 
hospodářské činnosti za tržních podmínek.

Pozměňovací návrh 340
Bogusław Liberadzki

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy provozovatelům letišť povolí 
zadat na letištní a přibližovací služby pro 
řízení letišť zakázku za tržních podmínek, 
pokud takový krok umožní zvýšit 
efektivitu nákladů ve prospěch uživatelů 
vzdušného prostoru.

Členské státy provozovatelům letišť 
mohou povolit zadat na letištní a 
přibližovací služby pro řízení letišť 
zakázku za tržních podmínek a přibližovací 
služby řízení, pokud takový krok umožní 
zvýšit efektivitu nákladů ve prospěch 
uživatelů vzdušného prostoru1a.

__________________
1a Toto ustanovení by mělo zohlednit 
svrchovanost členských států, pokud jde o 
takové strategické aktivum, a ponechat 
jim tak možnost volby liberalizovat službu 
v současné době, což umožnilo otevření 
trhu mimo jiné ve Španělsku, Spojeném 
království a Švédsku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 341
Karima Delli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy provozovatelům letišť povolí 
zadat na letištní a přibližovací služby pro 
řízení letišť zakázku za tržních podmínek, 
pokud takový krok umožní zvýšit 
efektivitu nákladů ve prospěch uživatelů 
vzdušného prostoru.

Členské státy provozovatelům letišť 
mohou povolit zadat na letištní a 
přibližovací služby pro řízení letišť 
zakázku za tržních podmínek, pokud 
takový krok umožní zlepšit výkonnosti 
služeb, zejména co se týče oblasti klimatu 
a životního prostředí, přičemž zajistí 
bezpečnost, zvýšit efektivitu nákladů ve 
prospěch uživatelů vzdušného prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Mario Furore, Laura Ferrara

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy provozovatelům letišť povolí 
zadat na letištní a přibližovací služby pro 
řízení letišť zakázku za tržních podmínek, 
pokud takový krok umožní zvýšit 
efektivitu nákladů ve prospěch uživatelů 
vzdušného prostoru.

Členské státy provozovatelům letišť 
mohou povolit zadat na letištní a 
přibližovací služby pro řízení letišť 
zakázku za tržních podmínek, pokud 
takový krok umožní zvýšit efektivitu 
nákladů ve prospěch uživatelů vzdušného 
prostoru, jakož i ziskovou událost 
operačního rizika.

Or. en

Odůvodnění

Letištní a přibližovací letové provozní služby by měly být osvobozeny na dobrovolném 
základě, neboť je to navrhováno pro služby CNS, AIS, ADS a MET. Účinnost nákladů by 
neměla být jediným faktorem při rozhodování o přesunu směrem ke službám za tržních 
podmínek.
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Pozměňovací návrh 343
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy provozovatelům letišť povolí 
zadat na letištní a přibližovací služby pro 
řízení letišť zakázku za tržních podmínek, 
pokud takový krok umožní zvýšit efektivitu 
nákladů ve prospěch uživatelů vzdušného 
prostoru.

Vnitrostátní dozorové orgány odpovídají 
za posouzení a schválení tohoto důkazu.

Členské státy provozovatelům letišť povolí 
zadat na letištní a přibližovací služby pro 
řízení letišť zakázku za tržních podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Josianne Cutajar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy provozovatelům letišť povolí 
zadat na letištní a přibližovací služby pro 
řízení letišť zakázku za tržních podmínek, 
pokud takový krok umožní zvýšit 
efektivitu nákladů ve prospěch uživatelů 
vzdušného prostoru.

Členské státy provozovatelům letišť povolí 
zadat na letištní a přibližovací služby pro 
řízení letišť zakázku za tržních podmínek, 
pokud takový krok umožní zvýšit 
efektivitu nákladů, technickou a ziskovou 
událost operačního rizika ve prospěch 
uživatelů vzdušného prostoru a řízení 
přibližovací služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy provozovatelům letišť povolí 
zadat na letištní a přibližovací služby pro 
řízení letišť zakázku za tržních podmínek, 
pokud takový krok umožní zvýšit 
efektivitu nákladů ve prospěch uživatelů 
vzdušného prostoru.

Členské státy provozovatelům letišť 
mohou povolit zadat na letištní a 
přibližovací služby pro řízení letišť 
zakázku za tržních podmínek, pokud 
takový krok umožní zvýšit kvalitu služeb, 
bezpečnost, a potencionální 
environmentální přínosy, efektivitu 
nákladů ve prospěch uživatelů vzdušného 
prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy provozovatelům letišť povolí 
zadat na letištní a přibližovací služby pro 
řízení letišť zakázku za tržních podmínek, 
pokud takový krok umožní zvýšit efektivitu 
nákladů ve prospěch uživatelů vzdušného 
prostoru.

Pokud to umožní nákladovou efektivnost 
a provozní zisky, mohou se provozovatelé 
letišť rozhodnout, že zadají letištní a 
přibližovací služby pro letištní řízení a 
letištní a přibližovací služby pro 
přibližovací řízení za tržních podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Johan Danielsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy provozovatelům letišť povolí 
zadat na letištní a přibližovací služby pro 
řízení letišť zakázku za tržních podmínek, 

Členské státy provozovatelům letišť 
mohou povolit zadat na letištní a 
přibližovací služby pro řízení letišť 
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pokud takový krok umožní zvýšit 
efektivitu nákladů ve prospěch uživatelů 
vzdušného prostoru.

zakázku za tržních podmínek, pokud 
takový krok umožní zlepšení výkonnostní 
služby, aniž by to ohrozilo bezpečnost, 
zvýšit efektivitu nákladů ve prospěch 
uživatelů vzdušného prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy provozovatelům letišť povolí 
zadat na letištní a přibližovací služby pro 
řízení letišť zakázku za tržních podmínek, 
pokud takový krok umožní zvýšit 
efektivitu nákladů ve prospěch uživatelů 
vzdušného prostoru.

Členské státy provozovatelům letišť 
mohou povolit zadat na letištní a 
přibližovací služby pro řízení letišť 
zakázku za tržních podmínek a přibližovací 
služby řízení, pokud takový krok umožní 
zvýšit efektivitu nákladů ve prospěch 
uživatelů vzdušného prostoru1a.

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy provozovatelům letišť povolí 
zadat na letištní a přibližovací služby pro 
řízení letišť zakázku za tržních podmínek, 
pokud takový krok umožní zvýšit 
efektivitu nákladů ve prospěch uživatelů 
vzdušného prostoru.

Členské státy provozovatelům letišť 
mohou povolit zadat na letištní a 
přibližovací služby pro řízení letišť 
zakázku za tržních podmínek, pokud 
takový krok umožní zlepšit výkonnost 
služeb, přičemž bude zachována míra 
bezpečnosti, zvýšit efektivitu nákladů ve 
prospěch uživatelů vzdušného prostoru.

Or. en
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Pozměňovací návrh 350
Nicola Danti

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy provozovatelům letišť povolí 
zadat na letištní a přibližovací služby pro 
řízení letišť zakázku za tržních podmínek, 
pokud takový krok umožní zvýšit 
efektivitu nákladů ve prospěch uživatelů 
vzdušného prostoru.

Členské státy provozovatelům letišť 
mohou povolit zadat na letištní a 
přibližovací služby pro řízení letišť 
zakázku za tržních podmínek, pokud 
takový krok umožní zvýšit efektivitu 
nákladů ve prospěch uživatelů vzdušného 
prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy provozovatelům letišť povolí 
zadat na letištní a přibližovací služby pro 
řízení letišť zakázku za tržních podmínek, 
pokud takový krok umožní zvýšit 
efektivitu nákladů ve prospěch uživatelů 
vzdušného prostoru.

Členské státy provozovatelům letišť 
mohou povolit zadat na letištní a 
přibližovací služby pro řízení letišť 
zakázku za tržních podmínek, pokud 
takový krok umožní zvýšit efektivitu 
nákladů ve prospěch uživatelů vzdušného 
prostoru.

Or. en

Odůvodnění

The proposed approach to introducing market principles for air navigation services carries 
risks of creating a supranational monopoly environment and concentration of business in 
several large providers, which is contrary to the principles of free and fair competition. 
Ensuring a high level of safety and security in the provision of such services on a market 
basis requires serious and detailed analyses as well as safety assessment. In this context, such 
step should be accompanied by an in-depth analysis of the costs and benefits, the effect on 
national security and defence, as well as a concept for implementation. Such an analysis does 
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not currently exist, and it should be presented before the proposal is accepted. Furthermore, 
any activities in this direction shall be preceded by detailed analysis on the provision of such 
services, and in particular the establishment of the cost base, the use of direct, indirect, or 
hidden subsidies, the allocation of overhead, etc., to avoid market distortion, dumping 
practices and unfair competition.The provision of terminal air traffic services for aerodrome 
control should not be mandatory. The application of market conditions and the award of 
tenders for services related to air navigation services may lead to an increase in costs instead 
of their reduction, as well as to unregulated hidden subsidies to the detriment of the local 
provider, circumstances that are contrary to the main objectives of the SES.

Pozměňovací návrh 352
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy navíc mohou 
provozovatelům letišť nebo dotčenému 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu 
povolit, aby na letištní a přibližovací 
služby pro řízení přiblížení zadali zakázku 
za tržních podmínek, pokud takový krok 
umožní zvýšit efektivitu nákladů ve 
prospěch uživatelů vzdušného prostoru.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy navíc mohou 
provozovatelům letišť nebo dotčenému 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu 
povolit, aby na letištní a přibližovací 
služby pro řízení přiblížení zadali zakázku 
za tržních podmínek, pokud takový krok 
umožní zvýšit efektivitu nákladů ve 

vypouští se
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prospěch uživatelů vzdušného prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Josianne Cutajar

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy navíc mohou 
provozovatelům letišť nebo dotčenému 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu 
povolit, aby na letištní a přibližovací 
služby pro řízení přiblížení zadali zakázku 
za tržních podmínek, pokud takový krok 
umožní zvýšit efektivitu nákladů ve 
prospěch uživatelů vzdušného prostoru.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Robert Roos

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy navíc mohou 
provozovatelům letišť nebo dotčenému 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu 
povolit, aby na letištní a přibližovací 
služby pro řízení přiblížení zadali zakázku 
za tržních podmínek, pokud takový krok 
umožní zvýšit efektivitu nákladů ve 
prospěch uživatelů vzdušného prostoru.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 356
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy navíc mohou 
provozovatelům letišť nebo dotčenému 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu 
povolit, aby na letištní a přibližovací 
služby pro řízení přiblížení zadali zakázku 
za tržních podmínek, pokud takový krok 
umožní zvýšit efektivitu nákladů ve 
prospěch uživatelů vzdušného prostoru.

V případě skupiny letišť mohou 
provozovatelé nebo vnitrostátní dozorový 
orgán rozhodnout, že letištní a přibližovací 
služby pro přibližovací službu mají být na 
těchto letištích zadány. Vnitrostátní 
dozorový orgán koordinuje postupy 
zadávání veřejných zakázek a dohlíží na 
ně, zejména pokud jde o dodržování 
provádění evropského hlavního plánu 
ATM, interoperabilitu a koordinaci 
pozemních a leteckých investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy navíc mohou 
provozovatelům letišť nebo dotčenému 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu povolit, 
aby na letištní a přibližovací služby pro 
řízení přiblížení zadali zakázku za tržních 
podmínek, pokud takový krok umožní 
zvýšit efektivitu nákladů ve prospěch 
uživatelů vzdušného prostoru.

Členské státy navíc mohou 
provozovatelům letišť nebo dotčenému 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu povolit, 
aby na letištní a přibližovací služby pro 
řízení přiblížení zadali zakázku za tržních 
podmínek, pokud takový krok umožní 
zlepšit kvalitu služeb, zejména co se týče 
klimatu a životního prostředí a zároveň 
zajistit bezpečnost, zvýšit efektivitu 
nákladů ve prospěch uživatelů vzdušného 
prostoru.

Or. en
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Pozměňovací návrh 358
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy navíc mohou 
provozovatelům letišť nebo dotčenému 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu povolit, 
aby na letištní a přibližovací služby pro 
řízení přiblížení zadali zakázku za tržních 
podmínek, pokud takový krok umožní 
zvýšit efektivitu nákladů ve prospěch 
uživatelů vzdušného prostoru.

Členské státy navíc mohou 
provozovatelům letišť nebo dotčenému 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu povolit, 
aby na letištní a přibližovací služby pro 
řízení přiblížení zadali zakázku za tržních 
podmínek, pokud takový krok umožní 
zvýšit efektivitu nákladů ve prospěch 
uživatelů vzdušného prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy navíc mohou 
provozovatelům letišť nebo dotčenému 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu povolit, 
aby na letištní a přibližovací služby pro 
řízení přiblížení zadali zakázku za tržních 
podmínek, pokud takový krok umožní 
zvýšit efektivitu nákladů ve prospěch 
uživatelů vzdušného prostoru.

Členské státy navíc mohou 
provozovatelům letišť nebo dotčenému 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu povolit, 
aby na letištní a přibližovací služby pro 
řízení přiblížení zadali zakázku za tržních 
podmínek, pokud takový krok umožní 
zvýšit efektivitu nákladů ve prospěch 
uživatelů vzdušného prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Johan Danielsson

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy navíc mohou 
provozovatelům letišť nebo dotčenému 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu povolit, 
aby na letištní a přibližovací služby pro 
řízení přiblížení zadali zakázku za tržních 
podmínek, pokud takový krok umožní 
zvýšit efektivitu nákladů ve prospěch 
uživatelů vzdušného prostoru.

Členské státy navíc mohou 
provozovatelům letišť nebo dotčenému 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu povolit, 
aby na letištní a přibližovací služby pro 
řízení přiblížení zadali zakázku za tržních 
podmínek, pokud takový krok umožní 
zlepšení výkonnosti služeb, aniž by byla 
ohrožena bezpečnost, zvýšit efektivitu 
nákladů ve prospěch uživatelů vzdušného 
prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy navíc mohou 
provozovatelům letišť nebo dotčenému 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu povolit, 
aby na letištní a přibližovací služby pro 
řízení přiblížení zadali zakázku za tržních 
podmínek, pokud takový krok umožní 
zvýšit efektivitu nákladů ve prospěch 
uživatelů vzdušného prostoru.

Členské státy navíc mohou 
provozovatelům letišť nebo dotčenému 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu povolit, 
aby na letištní a přibližovací služby pro 
řízení přiblížení zadali zakázku za tržních 
podmínek, pokud takový krok umožní 
zlepšit výkonnost služeb, přičemž bude 
zajištěna míra bezpečnosti, zvýšit 
efektivitu nákladů ve prospěch uživatelů 
vzdušného prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zadávání zakázek na služby za 
tržních podmínek probíhá na základě 
rovných, nediskriminačních a 
transparentních podmínek v souladu s 
právem Unie, včetně pravidel hospodářské 
soutěže obsažených ve Smlouvě. Zadávací 
řízení na dotčené služby musí být 
navržena tak, aby se jich mohli účinně 
účastnit konkurenční poskytovatelé, a to 
včetně pravidelného obnovování soutěže.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Začlenění tohoto ustanovení do nařízení nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Jak bylo 
uvedeno výše, všechny subjekty, které jsou povinny uplatňovat vnitrostátní předpisy o 
zadávání veřejných zakázek, jsou rovněž odpovědné za dodržování zásad pro otevřená a 
nabídková řízení stanovených na vnitrostátní a unijní regulační úrovni.

Pozměňovací návrh 363
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zadávání zakázek na služby za 
tržních podmínek probíhá na základě 
rovných, nediskriminačních a 
transparentních podmínek v souladu s 
právem Unie, včetně pravidel hospodářské 
soutěže obsažených ve Smlouvě. Zadávací 
řízení na dotčené služby musí být navržena 
tak, aby se jich mohli účinně účastnit 
konkurenční poskytovatelé, a to včetně 
pravidelného obnovování soutěže.

2. Zadávání zakázek na služby za 
tržních podmínek probíhá na základě 
rovných, nediskriminačních a 
transparentních podmínek v souladu s 
právem Unie, včetně pravidel hospodářské 
soutěže obsažených ve Smlouvě. Zadávací 
řízení na dotčené služby musí být navržena 
tak, aby se jich mohli účinně účastnit 
konkurenční poskytovatelé, a to včetně 
pravidelného obnovování soutěže. Doba 
přidělení služeb po nabídkovém řízení 
nesmí překročit referenční období.

Or. en
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Pozměňovací návrh 364
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zadávání zakázek na služby za 
tržních podmínek probíhá na základě 
rovných, nediskriminačních a 
transparentních podmínek v souladu s 
právem Unie, včetně pravidel hospodářské 
soutěže obsažených ve Smlouvě. Zadávací 
řízení na dotčené služby musí být navržena 
tak, aby se jich mohli účinně účastnit 
konkurenční poskytovatelé, a to včetně 
pravidelného obnovování soutěže.

2. Zadávání zakázek na služby za 
tržních podmínek probíhá na základě 
rovných, nediskriminačních a 
transparentních podmínek v souladu s 
právem Unie, včetně pravidel hospodářské 
soutěže obsažených ve Smlouvě. Zadávací 
řízení na dotčené služby musí být navržena 
tak, aby se jich mohli účinně účastnit 
konkurenční poskytovatelé. Doba přidělení 
služeb po nabídkovém řízení je nejvýše pět 
let.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Robert Roos

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou veškerá 
nezbytná opatření, aby zajistily, že 
poskytování traťových letových 
provozních služeb bude organizačně 
odděleno od poskytování služeb CNS, AIS, 
ADS, MET a letištních a přibližovacích 
služeb a bude dodržen požadavek na 
oddělení účtů uvedený v čl. 25 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení zavádí obrovskou složitost organizace letových navigačních služeb a 
vyžaduje mnoho nových rozhraní v rámci poskytovatelů letových navigačních služeb a mezi 
nimi prostřednictvím tohoto povinného oddělení. Dopad tohoto oddělení, včetně 
bezpečnostních rizik, se neposuzuje. Přidaná hodnota oddělení není ve srovnání se stávajícími 
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poskytovateli letových navigačních služeb, které jsou zřízeny a organizovány integrovaným 
způsobem, prokázána. Akční plány ANSP se řídí výkonnostními cíli a plány výkonnosti. Mělo 
by být na nich, aby navrhly, jak se chtějí organizovat, aby dosáhly požadované výkonnosti.

Pozměňovací návrh 366
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou veškerá 
nezbytná opatření, aby zajistily, že 
poskytování traťových letových 
provozních služeb bude organizačně 
odděleno od poskytování služeb CNS, AIS, 
ADS, MET a letištních a přibližovacích 
služeb a bude dodržen požadavek na 
oddělení účtů uvedený v čl. 25 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Povinné organizační oddělení by přineslo dodatečné administrativní náklady a zvýšilo by 
složitost, aniž by přinášelo skutečné výhody.  Oddělení účtů stanovené v článku 25 by mělo 
být považováno za dostatečné.

Pozměňovací návrh 367
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou veškerá 
nezbytná opatření, aby zajistily, že 
poskytování traťových letových 
provozních služeb bude organizačně 
odděleno od poskytování služeb CNS, AIS, 
ADS, MET a letištních a přibližovacích 
služeb a bude dodržen požadavek na 
oddělení účtů uvedený v čl. 25 odst. 3.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

V mnoha členských státech fungují poskytovatelé letových navigačních služeb, kteří jsou 
zřízeni a organizováni integrovaným způsobem, dobře a dosahují požadované výkonnosti, a to 
i v oblasti bezpečnosti. Navrhované ustanovení může způsobit značnou složitost organizace 
letových navigačních služeb.

Pozměňovací návrh 368
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou veškerá 
nezbytná opatření, aby zajistily, že 
poskytování traťových letových 
provozních služeb bude organizačně 
odděleno od poskytování služeb CNS, AIS, 
ADS, MET a letištních a přibližovacích 
služeb a bude dodržen požadavek na 
oddělení účtů uvedený v čl. 25 odst. 3.

3. Poskytovatel leteckých služeb bude 
mít povinnosti zajistit, aby byla přijata 
veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že 
poskytování traťových letových 
provozních služeb bude funkčně a 
organizačně odděleno od individuálního 
poskytování služeb CNS, AIS, ADS, MET 
a letištních a přibližovacích služeb a bude 
dodržen požadavek na oddělení 
individuálních účtů uvedený v čl. 25 odst. 
3. Členské státy přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby zajistily provádění 
ustanovení tohoto odstavce.

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou veškerá 
nezbytná opatření, aby zajistily, že 
poskytování traťových letových 
provozních služeb bude organizačně 

3. V případě, že o CNS, AIS, ADS, 
MET a letištních a přibližovacích 
a letištních službách řízení letového 
provozu je rozhodováno v rámci podmínek 



PE680.885v01-00 22/206 AM\1223934CS.docx

CS

odděleno od poskytování služeb CNS, AIS, 
ADS, MET a letištních a přibližovacích 
služeb a bude dodržen požadavek na 
oddělení účtů uvedený v čl. 25 odst. 3.

trhu, členské státy přijmou veškerá 
nezbytná opatření, aby zajistily, že 
poskytování traťových letových 
provozních služeb bude organizačně 
odděleno od poskytování služeb CNS, AIS, 
ADS, MET a letištních a přibližovacích 
služeb a bude dodržen požadavek na 
oddělení účtů uvedený v čl. 25 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Josianne Cutajar

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou veškerá 
nezbytná opatření, aby zajistily, že 
poskytování traťových letových 
provozních služeb bude organizačně 
odděleno od poskytování služeb CNS, AIS, 
ADS, MET a letištních a přibližovacích 
služeb a bude dodržen požadavek na 
oddělení účtů uvedený v čl. 25 odst. 3.

3. Členské státy dobrovolně přijmou 
veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že 
poskytování traťových letových 
provozních služeb bude organizačně 
odděleno od účtů v rámci poskytování 
služeb CNS, AIS, ADS, MET a letištních a 
přibližovacích služeb a bude dodržen 
požadavek na oddělení účtů uvedený v čl. 
25 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou veškerá 
nezbytná opatření, aby zajistily, že 
poskytování traťových letových 
provozních služeb bude organizačně 
odděleno od poskytování služeb CNS, AIS, 
ADS, MET a letištních a přibližovacích 

3. Členské státy přijmou veškerá 
nezbytná opatření, aby zajistily, že 
poskytování traťových letových 
provozních služeb bude organizačně 
odděleno od poskytování účtů1a CNS, AIS, 
ADS, MET a letištních a přibližovacích 
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služeb a bude dodržen požadavek na 
oddělení účtů uvedený v čl. 25 odst. 3.

služeb a bude dodržen požadavek na 
oddělení účtů uvedený v čl. 25 odst. 3.

__________________
1a Tento požadavek se zdá být příliš 
normativní a ignoruje vzájemnou 
finanční, provozní a technickou závislost 
mezi těmito službami v případě, že se 
poskytovatel letových navigačních služeb 
rozhodne, že tyto služby za tržních 
podmínek nepořídí nebo neprodá.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy přijmou veškerá 
nezbytná opatření, aby zajistily, že 
poskytování traťových letových 
provozních služeb bude organizačně 
odděleno od poskytování služeb CNS, AIS, 
ADS, MET a letištních a přibližovacích 
služeb a bude dodržen požadavek na 
oddělení účtů uvedený v čl. 25 odst. 3.

3. Členské státy přijmou veškerá 
nezbytná opatření, aby zajistily, že 
poskytování traťových letových 
provozních služeb bude účelově odděleno 
od poskytování služeb CNS, AIS, ADS, 
MET a letištních a přibližovacích služeb a 
bude dodržen požadavek na oddělení účtů 
uvedený v čl. 25 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 36, pokud jde o 
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ukládání pokut a penále za porušení 
odstavce 3 tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Poskytovatel služeb CNS, AIS, 
ADS, MET nebo letištních a přibližovacích 
služeb může být vybrán, aby v členském 
státě poskytoval služby, pouze pokud:

4. Poskytovatel, individuálně nebo v 
rámci souborných služeb. CNS, AIS, 
ADS, MET nebo letištních a přibližovacích 
služeb může být vybrán, aby v členském 
státě poskytoval služby, pouze pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) je držitelem osvědčení podle čl. 6 
odst. 1 a 2;

a) je držitelem osvědčení podle čl. 6 
odst. 1 a článku 41 nařízení (ES) č. 
2018/1139;

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) se jeho hlavní místo podnikání 
nachází na území některého členského 
státu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) se jeho hlavní místo podnikání 
nachází na území některého členského 
státu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) členské státy nebo státní 
příslušníci členských států vlastní více než 
50 % poskytovatele služeb a skutečně jej 
přímo či nepřímo kontrolují 
prostřednictvím jednoho nebo více 
zprostředkujících podniků, s výhradou 
ustanovení dohody se třetí zemí, jíž je 
Unie stranou, a

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 379
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) členské státy nebo státní 
příslušníci členských států vlastní více než 
50 % poskytovatele služeb a skutečně jej 
přímo či nepřímo kontrolují 
prostřednictvím jednoho nebo více 
zprostředkujících podniků, s výhradou 
ustanovení dohody se třetí zemí, jíž je 
Unie stranou, a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Články 14, 17 a 19 až 22 se 
nepoužijí na poskytovatele letištních a 
přibližovacích služeb, kteří byli určeni na 
základě zadávacího řízení v souladu s odst. 
1 druhým a třetím pododstavcem. Pro 
účely monitorování poskytují tito 
poskytovatelé letištních a přibližovacích 
služeb vnitrostátnímu dozorovému orgánu 
a agentuře působící jako PRB údaje o 
výkonnosti letových navigačních služeb v 
klíčových oblastech zahrnujících 
bezpečnost, životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů.

5. Poskytovatelé letištních a 
přibližovacích služeb, kteří byli určeni na 
základě zadávacího řízení v souladu s odst. 
1 druhým a třetím pododstavcem, 
uplatňují články 14, 17 a 19 až 22 a pro 
účely monitorování poskytují 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu a 
agentuře působící jako PRB údaje o 
výkonnosti letových navigačních služeb v 
klíčových oblastech zahrnujících 
bezpečnost, životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Karima Delli
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Články 14, 17 a 19 až 22 se 
nepoužijí na poskytovatele letištních a 
přibližovacích služeb, kteří byli určeni na 
základě zadávacího řízení v souladu s odst. 
1 druhým a třetím pododstavcem. Pro 
účely monitorování poskytují tito 
poskytovatelé letištních a přibližovacích 
služeb vnitrostátnímu dozorovému orgánu 
a agentuře působící jako PRB údaje o 
výkonnosti letových navigačních služeb v 
klíčových oblastech zahrnujících 
bezpečnost, životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů.

5. Články 14, 17 a 19 až 22 se 
nepoužijí na poskytovatele letištních a 
přibližovacích služeb, kteří byli určeni na 
základě zadávacího řízení v souladu s odst. 
1 druhým a třetím pododstavcem. Pro 
účely monitorování poskytují tito 
poskytovatelé letištních a přibližovacích 
služeb vnitrostátnímu dozorovému orgánu 
a agentuře působící jako PRB údaje o 
výkonnosti letových navigačních služeb v 
klíčových oblastech zahrnujících 
bezpečnost, klima a životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Články 14, 17 a 19 až 22 se 
nepoužijí na poskytovatele letištních a 
přibližovacích služeb, kteří byli určeni na 
základě zadávacího řízení v souladu s odst. 
1 druhým a třetím pododstavcem. Pro 
účely monitorování poskytují tito 
poskytovatelé letištních a přibližovacích 
služeb vnitrostátnímu dozorovému orgánu 
a agentuře působící jako PRB údaje o 
výkonnosti letových navigačních služeb v 
klíčových oblastech zahrnujících 
bezpečnost, životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů.

5. Články 14, 17 a 19 až 22 se 
nepoužijí na poskytovatele letištních a 
přibližovacích služeb, kteří byli určeni na 
základě zadávacího řízení v souladu s odst. 
1 druhým a třetím pododstavcem. Pro 
účely monitorování poskytují tito 
poskytovatelé letištních a přibližovacích 
služeb vnitrostátnímu dozorovému orgánu 
a PRB údaje o výkonnosti letových 
navigačních služeb v klíčových oblastech 
zahrnujících bezpečnost, životní prostředí, 
kapacitu a efektivitu nákladů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 383
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vnitrostátní dozorové orgány 
zajistí, aby zadávání zakázek poskytovateli 
letových provozních služeb a provozovateli 
letišť podle odstavce 1 bylo v souladu s 
odstavcem 2, a v případě potřeby uplatní 
nápravná opatření. U letištních a 
přibližovacích služeb odpovídají za 
schválení specifikací zadávacího řízení na 
letištní a přibližovací služby, v nichž nesmí 
chybět požadavky na kvalitu služeb. 
Záležitosti týkající se uplatňování pravidel 
hospodářské soutěže vnitrostátní dozorové 
orgány postupují vnitrostátnímu orgánu pro 
hospodářskou soutěž uvedenému v článku 
11 nařízení Rady (ES) č. 1/2003.

6. Vnitrostátní dozorové orgány 
zajistí, aby zadávání zakázek poskytovateli 
letových provozních služeb a provozovateli 
letišť podle odstavce 1 bylo v souladu s 
odstavcem 2, a v případě potřeby uplatní 
nápravná opatření. U letištních a 
přibližovacích služeb odpovídají za 
schválení specifikací zadávacího řízení na 
letištní a přibližovací služby, v nichž nesmí 
chybět požadavky na kvalitu služeb, 
zejména za dodržování provádění 
evropského hlavního plánu ATM, 
interoperabilitu a koordinaci pozemních a 
vzdušných investic. Záležitosti týkající se 
uplatňování pravidel hospodářské soutěže 
vnitrostátní dozorové orgány postupují 
vnitrostátnímu orgánu pro hospodářskou 
soutěž uvedenému v článku 11 nařízení 
Rady (ES) č. 1/2003.

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vnitrostátní dozorové orgány 
zajistí, aby zadávání zakázek poskytovateli 
letových provozních služeb a provozovateli 
letišť podle odstavce 1 bylo v souladu s 
odstavcem 2, a v případě potřeby uplatní 
nápravná opatření. U letištních a 
přibližovacích služeb odpovídají za 
schválení specifikací zadávacího řízení na 
letištní a přibližovací služby, v nichž nesmí 

6. Vnitrostátní dozorové orgány 
odpovídají za schválení specifikací 
zadávacího řízení na letištní a přibližovací 
služby, v nichž nesmí chybět požadavky na 
kvalitu služeb. Záležitosti týkající se 
uplatňování pravidel hospodářské soutěže 
vnitrostátní dozorové orgány postupují 
vnitrostátnímu orgánu pro hospodářskou 
soutěž uvedenému v článku 11 nařízení 
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chybět požadavky na kvalitu služeb. 
Záležitosti týkající se uplatňování pravidel 
hospodářské soutěže vnitrostátní dozorové 
orgány postupují vnitrostátnímu orgánu pro 
hospodářskou soutěž uvedenému v článku 
11 nařízení Rady (ES) č. 1/2003.

Rady (ES) č. 1/2003.

Or. en

Odůvodnění

Dohled nad požadavky na zadávání zakázek je upraven vnitrostátními právními předpisy, 
které počítají se zapojením příslušných vnitrostátních orgánů. 

Pozměňovací návrh 385
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 9 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytování společných informačních 
služeb

Poskytování informačních služeb o 
bezpilotních vzdušných prostředcích 
(UAVIS) pro účely řízení provozu 
bezpilotních letadel

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Dominique Riquet

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jsou-li poskytovány společné 
informační služby, musí šířená data 
vykazovat integritu a kvalitu nezbytnou pro 
bezpečné poskytování služeb pro řízení 
provozu bezpilotních letadel.

1. Jsou-li poskytovány společné 
informační služby, musí šířená data 
vykazovat integritu a kvalitu nezbytnou pro 
bezpečné a integrované poskytování 
služeb pro řízení provozu bezpilotních 
letadel způsobem, který umožňuje sdílené 
využívání vzdušného prostoru s letadly s 
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posádkou na palubě.

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jsou-li poskytovány společné 
informační služby, musí šířená data 
vykazovat integritu a kvalitu nezbytnou pro 
bezpečné poskytování služeb pro řízení 
provozu bezpilotních letadel.

1. Jsou-li poskytovány společné 
informační služby, musí šířená data 
vykazovat integritu a kvalitu nezbytnou pro 
bezpečné a integrované poskytování 
služeb pro řízení provozu bezpilotních 
letadel způsobem, který umožňuje sdílené 
využívání vzdušného prostoru s letadly s 
posádkou na palubě.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby existoval cíl bezpečného souběžného provozu letadel s posádkou i 
bezpilotních letadel.

Pozměňovací návrh 388
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jsou-li poskytovány společné 
informační služby, musí šířená data 
vykazovat integritu a kvalitu nezbytnou pro 
bezpečné poskytování služeb pro řízení 
provozu bezpilotních letadel.

1. Jsou-li poskytovány společné 
informační služby, musí šířená data 
vykazovat integritu a kvalitu nezbytnou pro 
bezpečné poskytování služeb pro 
bezpilotní letadla.

Or. en
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Odůvodnění

V případě souboru vysoce specializovaných služeb, jejichž poskytování může být nutné v 
rámci U-space, by definice měla odkazovat na poskytování služeb pro bezpilotní letadla 
obecně. Některé služby poskytované v rámci U-space se nemusí týkat pouze řízení provozu.

Pozměňovací návrh 389
Jens Gieseke, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Cena za společné informační služby 
je založena na fixních a variabilních 
nákladech na poskytování dotčené služby a 
může navíc zahrnovat přirážku odrážející 
přiměřený kompromis mezi rizikem a 
výnosem.

2. Cena za společné informační služby 
je založena na fixních, výchozích 
strukturálních a variabilních nákladech na 
poskytování dotčené služby a může navíc 
zahrnovat přirážku odrážející přiměřený 
kompromis mezi rizikem a výnosem.

Or. de

Pozměňovací návrh 390
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Dominique Riquet

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Cena za společné informační služby 
je založena na fixních a variabilních 
nákladech na poskytování dotčené služby a 
může navíc zahrnovat přirážku odrážející 
přiměřený kompromis mezi rizikem a 
výnosem.

2. Cena za společné informační služby 
je založena výhradně na fixních a 
variabilních nákladech na poskytování 
dotčené služby a může navíc zahrnovat 
rozumnou přirážku odrážející přiměřený 
kompromis mezi rizikem a výnosem.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Cena za společné informační 
služby je založena na fixních a variabilních 
nákladech na poskytování dotčené služby a 
může navíc zahrnovat přirážku odrážející 
přiměřený kompromis mezi rizikem a 
výnosem.

2. Cena za UAVIS je založena na 
fixních a variabilních nákladech na 
poskytování dotčené služby a může navíc 
zahrnovat přirážku odrážející přiměřený 
kompromis mezi rizikem a výnosem.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Náklady uvedené v prvním pododstavci se 
zaznamenávají na účtu, který je oddělen od 
účtů pro veškeré jiné činnosti dotčeného 
provozovatele, a zveřejňují se.

Náklady uvedené v prvním pododstavci se 
zaznamenávají na účtu, který je oddělen od 
účtů pro veškeré jiné činnosti dotčeného 
provozovatele, a zpřístupňují se 
dotčenému vnitrostátnímu dozorovému 
orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Návrh, aby byly finanční účty subjektu pověřeného úkolem poskytovat CIS veřejně dostupné, 
se zdá být příliš dalekosáhlý, zejména s ohledem na skutečnost, že za schvalování poplatků za 
poskytování služeb bude odpovědný vnitrostátní dozorový orgán.

Pozměňovací návrh 393
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poskytovatel společných 
informačních služeb stanoví cenu v 
souladu s odstavcem 2, která podléhá 
posouzení a schválení příslušným 
vnitrostátním dozorovým orgánem.

3. Poskytovatel UAVIS stanoví cenu v 
souladu s odstavcem 2, která podléhá 
posouzení a schválení příslušným 
vnitrostátním dozorovým orgánem.

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě provozu v konkrétních 
částech vzdušného prostoru, jež členské 
státy určily k provozu bezpilotních letadel, 
zpřístupňují poskytovatelé letových 
navigačních služeb příslušné provozní 
údaje v reálném čase. Poskytovatelé 
společných informačních služeb tyto údaje 
používají pouze k provozním účelům v 
souvislosti se službami, jež poskytují. 
Poskytovatelům společných informačních 
služeb je přístup k důležitým provozním 
údajům umožněn v souladu se zásadou 
zákazu diskriminace, aniž jsou dotčeny 
bezpečnostní nebo obranné zájmy.

4. V případě provozu v konkrétních 
částech vzdušného prostoru, jež členské 
státy určily k provozu bezpilotních letadel, 
zpřístupňují poskytovatelé letových 
navigačních služeb příslušné provozní 
údaje v reálném čase. Poskytovatelé 
UAVIS tyto údaje používají pouze k 
provozním účelům v souvislosti se 
službami, jež poskytují. Poskytovatelům 
UAVIS je přístup k důležitým provozním 
údajům umožněn v souladu se zásadou 
zákazu diskriminace, aniž jsou dotčeny 
bezpečnostní nebo obranné zájmy.

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Dominique Riquet

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě provozu v konkrétních 
částech vzdušného prostoru, jež členské 
státy určily k provozu bezpilotních letadel, 
zpřístupňují poskytovatelé letových 
navigačních služeb příslušné provozní 
údaje v reálném čase. Poskytovatelé 
společných informačních služeb tyto údaje 
používají pouze k provozním účelům v 
souvislosti se službami, jež poskytují. 
Poskytovatelům společných informačních 
služeb je přístup k důležitým provozním 
údajům umožněn v souladu se zásadou 
zákazu diskriminace, aniž jsou dotčeny 
bezpečnostní nebo obranné zájmy.

4. Pokud má v konkrétních částech 
vzdušného prostoru dojít k provozu letadel 
s posádkou a bezpilotních letadel, 
zpřístupňuje poskytovatel letových 
navigačních služeb příslušné provozní 
údaje v reálném čase poskytovateli služeb v 
rámci U-space. Dotčení poskytovatelé tyto 
údaje používají pouze k provozním účelům 
v souvislosti se službami, jež poskytují. 
Poskytovatelům společných informačních 
služeb je přístup k důležitým provozním 
údajům umožněn v souladu se zásadou 
zákazu diskriminace, aniž jsou dotčeny 
bezpečnostní nebo obranné zájmy.

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ceny za přístup k těmto údajům vycházejí 
z mezních nákladů na zpřístupnění údajů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 36 za účelem doplnění 
určitých jiných než podstatných prvků 
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legislativního aktu, pokud jde o požadavky 
na řízení provozu bezpilotních letadel a 
letadel s posádkou způsobem, který 
podporuje bezpečné a sdílené využívání 
vzdušného prostoru, včetně poskytování 
údajů a přístupu k nim, a metodiku pro 
stanovování cen v souladu s odstavci 2, 3 
a 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique 
Riquet

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise stanoví prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci uvedených v 
článku 36 podrobné požadavky na řízení 
provozu bezpilotních letadel a letadel s 
posádkou způsobem, který podporuje 
bezpečné a sdílené využívání vzdušného 
prostoru, včetně poskytování údajů a 
přístupu k nim, a metodiku pro 
stanovování cen v souladu s odstavci 2, 3 
a 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Určení poskytovatelů společných 
informačních služeb probíhá v souladu s 
pravidly, která stanoví agentura.
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Or. en

Pozměňovací návrh 400
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Určení poskytovatelů společných 
informačních služeb probíhá v souladu s 
pravidly, která stanoví agentura.

Or. en

Odůvodnění

Definice společných informačních služeb uvedená v článku 2 je velmi obecná a nepopisuje 
dostatečně, kdo a jakým způsobem by tyto služby měl poskytovat. Mělo by být také vyjasněno, 
kdo odpovídá za slučitelnost provozu bezpilotních letadel a letecké dopravy s posádkou.

Pozměňovací návrh 401
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Technické požadavky týkající se 
společných informačních služeb stanoví 
agentura v souladu s podmínkami 
stanovenými v nařízení (EU) 2018/1139.

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Technické požadavky týkající se 
společných informačních služeb stanoví 
agentura v souladu s podmínkami 
stanovenými v nařízení (EU) 2018/1139.

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Poskytovatelé společných 
informačních služeb za všech okolností 
zajistí slučitelnost svých služeb se 
službami poskytovanými poskytovateli 
letových navigačních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Poskytovatelé společných 
informačních služeb za všech okolností 
zajistí slučitelnost svých služeb se 
službami poskytovanými poskytovateli 
letových navigačních služeb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 405
Robert Roos

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem zlepšení výkonnosti 
letových navigačních služeb a funkcí sítě v 
rámci jednotného evropského nebe se 
v souladu s tímto článkem a články 11 až 
18 použije systém sledování výkonnosti 
letových navigačních služeb a funkcí sítě.

1. Za účelem zlepšení výkonnosti 
letových navigačních služeb a funkcí sítě v 
rámci jednotného evropského nebe se 
v souladu s tímto článkem a článkem 11 
použije systém sledování výkonnosti 
letových navigačních služeb a funkcí sítě.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by vhodnější výrazně zkrátit znění článků 10 až 25 tak, aby se zabývaly pouze hlavními 
body. Články 12 až 18 by mohly být vypuštěny, jelikož tyto informace by bylo nejlépe začlenit 
do prováděcího pravidla. 

Pozměňovací návrh 406
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systém sledování výkonnosti se 
provádí v referenčních obdobích, která činí 
nejméně dva roky a nejvýše pět let. 
Součástí systému sledování výkonnosti 
jsou:

2. Systém sledování výkonnosti se 
provádí v referenčních obdobích, která činí 
nejméně dva a nejvýše tři roky. Součástí 
systému sledování výkonnosti jsou:

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Jens Gieseke, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systém sledování výkonnosti se 
provádí v referenčních obdobích, která 
činí nejméně dva roky a nejvýše pět let. 
Součástí systému jsou: 

2. Systém sledování výkonnosti se 
provádí v referenčním období tří let.

Or. de

Pozměňovací návrh 408
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výkonnostní cíle na úrovni Unie v 
klíčových oblastech výkonnosti pro každé 
referenční období zahrnujících životní 
prostředí, kapacitu a efektivitu nákladů;

a) výkonnostní cíle na úrovni Unie v 
klíčových oblastech výkonnosti pro každé 
referenční období zahrnujících bezpečnost, 
klima, životní prostředí a efektivitu 
nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výkonnostní cíle na úrovni Unie v 
klíčových oblastech výkonnosti pro každé 
referenční období zahrnujících životní 
prostředí, kapacitu a efektivitu nákladů;

a) výkonnostní cíle na úrovni Unie v 
klíčových oblastech výkonnosti pro každé 
referenční období zahrnujících bezpečnost, 
životní prostředí, kapacitu a efektivitu 
nákladů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 410
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výkonnostní cíle na úrovni Unie v 
klíčových oblastech výkonnosti pro každé 
referenční období zahrnujících životní 
prostředí, kapacitu a efektivitu nákladů;

a) výkonnostní cíle na úrovni Unie v 
klíčových oblastech výkonnosti pro každé 
referenční období zahrnujících bezpečnost, 
životní prostředí, kapacitu a efektivitu 
nákladů;

Or. en

Odůvodnění

Opětovně vkládáme část stávajícího znění, které Komise zrušila.

Pozměňovací návrh 411
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výkonnostní plány 
včetně závazných výkonnostních cílů v 
klíčových oblastech výkonnosti uvedených 
v písmeni a) pro každé referenční období ;

b) vnitrostátní výkonnostní plány 
nebo plány pro funkční bloky vzdušného 
prostoru včetně závazných výkonnostních 
cílů zajišťujících soulad s výkonnostními 
cíli na úrovni Společenství v klíčových 
oblastech výkonnosti uvedených v písmeni 
a) pro každé referenční období;

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zajištěno přiměřené zapojení členských států do stanovování výkonnostních plánů 
pro jejich poskytovatele letových provozních služeb, případně v rámci funkčních bloků 
vzdušného prostoru.
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Pozměňovací návrh 412
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výkonnostní plány 
včetně závazných výkonnostních cílů v 
klíčových oblastech výkonnosti uvedených 
v písmeni a) pro každé referenční období ;

b) vnitrostátní výkonnostní plány 
nebo plány pro funkční bloky vzdušného 
prostoru, včetně závazných výkonnostních 
cílů v klíčových oblastech výkonnosti 
uvedených v písmeni a) pro každé 
referenční období;

Or. en

Odůvodnění

Opětovně vkládáme část stávajícího znění, které Komise zrušila.

Pozměňovací návrh 413
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pravidelná kontrola, sledování a 
měření výkonnosti v klíčových oblastech 
výkonnosti zahrnujících bezpečnost, 
životní prostředí, kapacitu a efektivitu 
nákladů .

c) pravidelná kontrola, sledování a 
měření výkonnosti v klíčových oblastech 
výkonnosti zahrnujících bezpečnost, klima, 
životní prostředí a efektivitu nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Komise může výkonnostní plány 
schválit v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 37 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zajištěno přiměřené zapojení členských států do stanovování výkonnostních plánů 
pro jejich poskytovatele letových provozních služeb, případně v rámci funkčních bloků 
vzdušného prostoru.

Pozměňovací návrh 415
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je to nezbytné ke zlepšení 
výkonnosti, Komise může pro účely 
stanovení výkonnostních cílů nebo 
monitorování doplnit další klíčové oblasti 
výkonnosti.

Pokud je to nezbytné ke zlepšení 
výkonnosti, Komise může pro účely 
stanovení výkonnostních cílů nebo 
monitorování doplnit další klíčové oblasti 
výkonnosti. Ty musí navázat na podrobné 
posouzení dopadu, být stanoveny za účasti 
zúčastněných stran zapojených do 
provozu a být přijaty prostřednictvím 
prováděcího nařízení přijatého v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 
3.1a

__________________
1a Nová klíčová oblast výkonnosti by 
neměla být stanovena jednostranně 
Komisí a vzhledem k významu této otázky 
bude nutný přezkumný postup, jak uvádí 
pozměňovací návrh k článku 18.

Or. en
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Pozměňovací návrh 416
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je to nezbytné ke zlepšení 
výkonnosti, Komise může pro účely 
stanovení výkonnostních cílů nebo 
monitorování doplnit další klíčové oblasti 
výkonnosti.

Pokud je to nezbytné ke sledování 
výkonnosti, Komise může na základě 
konzultací s odbornou skupinou na 
vysoké úrovni pro lidský rozměr 
jednotného evropského nebe a doporučení 
této skupiny doplnit pro účely stanovení 
výkonnostních cílů nebo monitorování 
další klíčové oblasti výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je to nezbytné ke zlepšení 
výkonnosti, Komise může pro účely 
stanovení výkonnostních cílů nebo 
monitorování doplnit další klíčové oblasti 
výkonnosti.

Pokud je to nezbytné ke zlepšení 
výkonnosti, Komise může pro účely 
stanovení výkonnostních cílů nebo 
monitorování doplnit další klíčové oblasti 
výkonnosti v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 37 odst. 3 a na základě 
posouzení dopadu.

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je to nezbytné ke zlepšení 
výkonnosti, Komise může pro účely 
stanovení výkonnostních cílů nebo 
monitorování doplnit další klíčové oblasti 
výkonnosti.

Pokud je to nezbytné ke zlepšení 
výkonnosti, Komise může pro účely 
stanovení výkonnostních cílů nebo 
monitorování doplnit další klíčové oblasti 
výkonnosti, pokud nemají negativní dopad 
na stávající klíčové oblasti výkonnosti, 
zejména na klima a životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je to nezbytné ke zlepšení 
výkonnosti, Komise může pro účely 
stanovení výkonnostních cílů nebo 
monitorování doplnit další klíčové oblasti 
výkonnosti.

Pokud je to nezbytné ke zlepšení 
výkonnosti, Komise může pro účely 
stanovení výkonnostních cílů nebo 
monitorování doplnit před každým 
referenčním obdobím další klíčové oblasti 
výkonnosti v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 37 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zabránění právní nejistoty by nové klíčové oblasti výkonnosti měly být definovány 
před každým referenčním obdobím v souladu s přezkumným postupem. To by členským státům 
umožnilo, aby se připravily na budoucí požadavky. Doplnění nových klíčových oblastí 
výkonnosti v průběhu daného postupu (tj. uprostřed referenčního období) by znamenalo 
zavedení nových požadavků a rizik, k nimž nebylo přihlédnuto v době přípravy plánu 
výkonnosti, a proto by nemuselo být v souladu s celým výkonnostním rámcem.

Pozměňovací návrh 420
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je to nezbytné ke zlepšení 
výkonnosti, Komise může pro účely 
stanovení výkonnostních cílů nebo 
monitorování doplnit další klíčové oblasti 
výkonnosti.

Pokud je to nezbytné ke zlepšení 
výkonnosti, Komise může pro účely 
stanovení výkonnostních cílů nebo 
monitorování přijmout v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 3 
rozhodnutí, že doplní další klíčové oblasti 
výkonnosti.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zajištěno přiměřené zapojení členských států do stanovování výkonnostních plánů 
pro jejich poskytovatele letových provozních služeb, případně v rámci funkčních bloků 
vzdušného prostoru.

Pozměňovací návrh 421
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je to nezbytné ke zlepšení 
výkonnosti, Komise může pro účely 
stanovení výkonnostních cílů nebo 
monitorování doplnit další klíčové oblasti 
výkonnosti.

Pokud je to nezbytné ke zlepšení 
výkonnosti, Komise může pro účely 
stanovení výkonnostních cílů nebo 
monitorování doplnit na základě 
posouzení dopadu a po konzultaci s 
dotčenými zúčastněnými stranami další 
klíčové oblasti výkonnosti.

Or. en

Odůvodnění

Nová klíčová oblast výkonnosti by neměla být stanovena jednostranně Komisí, ale měla by být 
vypracována ve spolupráci s dotčenými zúčastněnými stranami na základě předběžného 
posouzení dopadu. Vzhledem k významu této otázky bude nutný přezkumný postup.

Pozměňovací návrh 422
Johan Danielsson
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je to nezbytné ke zlepšení 
výkonnosti, Komise může pro účely 
stanovení výkonnostních cílů nebo 
monitorování doplnit další klíčové oblasti 
výkonnosti.

Pokud je to nezbytné k monitorování 
výkonnosti, Komise může pro účely 
stanovení výkonnostních cílů nebo 
monitorování doplnit další klíčové oblasti 
výkonnosti, a to po konzultaci s odbornou 
skupinou na vysoké úrovni pro lidský 
rozměr.

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Musí být monitorovány sociální normy 
pracovních pozic u poskytovatelů letových 
navigačních služeb. Za tímto účelem by 
měly být měřeny a řízeny dva ukazatele:
a) index spokojenosti s prací;
referenční srovnávání průměrné mzdy 
zaměstnanců poskytovatelů letových 
navigačních služeb s průměrnou mzdou v 
dané zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Bogusław Liberadzki

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

a) shromažďování, uznávání, 
prověřování, hodnocení a šíření 
relevantních údajů souvisejících s 
poskytováním letových navigačních služeb 
a funkcí sítě a pocházejících od všech 
zúčastněných stran, včetně poskytovatelů 
letových navigačních služeb, uživatelů 
vzdušného prostoru, provozovatelů letišť, 
vnitrostátních dozorových 
orgánů, příslušných vnitrostátních 
orgánů, členských států , agentury, 
manažera struktury vzdušného prostoru a 
Eurocontrolu;

a) shromažďování, uznávání, 
prověřování, hodnocení a šíření 
relevantních údajů souvisejících s 
poskytováním letových navigačních služeb 
a funkcí sítě a pocházejících od všech 
zúčastněných stran, včetně poskytovatelů 
letových navigačních služeb, uživatelů 
vzdušného prostoru, provozovatelů letišť, 
vnitrostátních dozorových 
orgánů, členských států, agentury, 
manažera struktury vzdušného prostoru a 
Eurocontrolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) klíčových ukazatelích výkonnosti 
pro účely stanovení cílů v klíčových 
oblastech výkonnosti zahrnujících životní 
prostředí, kapacitu a efektivitu nákladů;

b) jednom klíčovém ukazateli 
výkonnosti pro účely stanovení cílů v 
každé z klíčových oblastí výkonnosti 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu, 
bezpečnost a efektivitu nákladů; Komise 
při vypracovávání těchto klíčových 
ukazatelů výkonnosti konzultuje strany 
zapojené do provozu; dané ukazatele se 
zaměřují na výsledky a řádně přihlížejí k:

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Johan Danielsson

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

b) klíčových ukazatelích výkonnosti 
pro účely stanovení cílů v klíčových 
oblastech výkonnosti zahrnujících životní 
prostředí, kapacitu a efektivitu nákladů;

b) klíčových ukazatelích výkonnosti 
pro účely stanovení cílů v klíčových 
oblastech výkonnosti zahrnujících 
bezpečnost, životní prostředí, kapacitu 
a efektivitu nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) klíčových ukazatelích výkonnosti 
pro účely stanovení cílů v klíčových 
oblastech výkonnosti zahrnujících životní 
prostředí, kapacitu a efektivitu nákladů;

b) klíčových ukazatelích výkonnosti 
pro účely stanovení cílů v klíčových 
oblastech výkonnosti zahrnujících 
bezpečnost, klima, životní prostředí 
a efektivitu nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) dopadu jednotlivých příslušných 
stran zapojených do provozu na výsledky 
tak, že posouzení výkonnosti klíčových 
ukazatelů výkonnosti je omezeno na 
činnosti a povinnosti poskytovatele 
letových navigačních služeb

Or. en
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Pozměňovací návrh 429
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) předběžné kontrole jakožto 
ukazateli výkonnosti1a 
__________________
1a Klíčové ukazatele výkonnosti by měly 
být definovány Komisí v prováděcím 
nařízení po přezkumném postupu. 
Odpovídající proces by měl zahrnovat 
posouzení plánovaných klíčových 
ukazatelů výkonnosti a měření. Součástí 
vývoje/přípravy nových klíčových 
ukazatelů výkonnosti by měla být 
předběžná kontrola jakožto ukazatel 
výkonnosti. Měla by být ponechána 
možnost přijmout dodatečné ukazatele 
výkonnosti. Tímto způsobem je možné 
zajistit společný základ pro výkonnost, jak 
tomu bylo v případě minulých 
regulativních postupů s kontrolou, a 
zároveň ponechat možnost uplatnit místní 
metody měření, bude-li to potřeba. Tento 
proces umožňuje zvážit, jak lze stávající 
ukazatele zlepšit, aby lépe odrážely 
výkonnost poskytovatelů letových 
provozních služeb a povinnosti 
jednotlivých aktérů v systému. 
Poskytovatelé letových provozních služeb 
by měli být odpovědní pouze za svou 
vlastní výkonnost a výsledky, které 
vyplývají z faktorů, které mohou ovlivnit. 
Například: Kapacita by se neměla 
soustředit na zpoždění, ale spíše na 
měření stávající kapacity, kterou 
poskytovatel služeb nabízí. Prostředí by 
mělo uznat účinnost uspořádání letového 
provozu a soustředit se na celkový dopad; 
poskytovatelé letových provozních služeb 
by neměli odpovídat za to, že se kvůli 
dočasným nepříznivým meteorologickým 
podmínkám vyhnuli obvyklé cestě, nebo 
za to, že letecká společnost plánuje jinou 
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než nejkratší cestu. Provozní uživatelé se 
musí podílet na vývoji nových klíčových 
ukazatelů výkonnosti, tak aby nové 
ukazatele přesně zachycovaly odpovědnost 
poskytovatelů letových provozních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ukazatelích pro sledování 
výkonnosti v klíčových oblastech 
výkonnosti zahrnujících bezpečnost, 
životní prostředí, kapacitu a efektivitu 
nákladů.

c) ukazatelích pro sledování 
výkonnosti v klíčových oblastech 
výkonnosti zahrnujících bezpečnost, 
životní prostředí, kapacitu a efektivitu 
nákladů; tyto ukazatele se soustředí na to, 
co je požadováno pro dosažení kýžených 
výsledků, a jejich počet je omezen;1a 

__________________

1a Monitorování prostřednictvím 
omezeného počtu ukazatelů výkonnosti je 
žádoucí za účelem zjednodušení 
monitorovacích zpráv. Ukazatele a jejich 
související cíle, jsou-li uplatnitelné, se 
musí soustředit na to, čeho má systém 
sledování výkonnosti a systém poplatků 
dosáhnout.

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ukazatelích pro sledování c) ukazatelích pro sledování 
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výkonnosti v klíčových oblastech 
výkonnosti zahrnujících bezpečnost, 
životní prostředí, kapacitu a efektivitu 
nákladů.

výkonnosti v klíčových oblastech 
výkonnosti zahrnujících bezpečnost, 
životní prostředí, klima a efektivitu 
nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) motivačních systémech včetně 
finančních demotivačních opatření pro 
případ, že poskytovatel letových 
provozních služeb během referenčního 
období nesplňuje příslušné závazné 
výkonnostní cíle nebo pokud nerealizoval 
příslušné společné projekty uvedené v 
článku 35. Tato finanční demotivační 
opatření reagují zejména na zhoršení 
úrovně kvality služeb poskytovaných 
dotčeným poskytovatelem, jež se projevilo 
v důsledku neplnění výkonnostních cílů 
nebo neprovedení společných projektů, a 
na dopad tohoto zhoršení na síť;

h) vyvážených a symetrických 
motivačních systémech včetně finančních 
bonusů pro případ, že poskytovatel 
letových provozních služeb dosáhne 
výkonnosti přesahující závazné 
výkonnostní cíle, a sankcí pro případ, že 
během referenčního období nesplňuje 
příslušné závazné výkonnostní cíle. Tyto 
finanční pobídky jsou úměrné rozsahu 
rozdílu mezi dosaženou výkonností a 
stanoveným cílem. Při stanovování 
finanční pobídky budou v co nejvyšší 
možné míře zohledněny dopady 
přisuzované poskytovatelům letových 
provozních služeb a zahrnuta možnost 
úpravy pro případ jakýchkoli dopadů 
vyplývajících z činností jiných 
zúčastněných stran.1a

__________________

1a Poskytovatelé letových provozních 
služeb jsou odpovědní za svou vlastní 
výkonnost a výsledky, neměli by však 
odpovídat za dopady vyplývající z faktorů, 
které nemohou ovlivnit. Kromě toho by 
všechny případné systémy finančních 
pobídek měly být navrženy dostatečně 
vyváženým a symetrickým způsobem, který 
poskytovatele letových navigačních služeb 
skutečně motivuje k tomu, aby se 
soustředili na lepší výkonnostní výsledky. 
V důsledku toho je zrušen návrh rozšířit 
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finanční pobídky na zavedení zvláštních 
funkcí ATM. To je odůvodněno tím, že 
postupy pro nesplnění povinnosti již slouží 
jako mechanismus k zajištění včasného 
souladu. Zavedení dalších sankčních 
systémů by vyžadovalo vysoce složité 
systémy, aby se vyřešila silná provázanost 
mezi činnostmi zavádění a výkonnostními 
výsledky, které by je pravděpodobně 
zbavily účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) motivačních systémech včetně 
finančních demotivačních opatření pro 
případ, že poskytovatel letových 
provozních služeb během referenčního 
období nesplňuje příslušné závazné 
výkonnostní cíle nebo pokud nerealizoval 
příslušné společné projekty uvedené v 
článku 35. Tato finanční demotivační 
opatření reagují zejména na zhoršení 
úrovně kvality služeb poskytovaných 
dotčeným poskytovatelem, jež se projevilo 
v důsledku neplnění výkonnostních cílů 
nebo neprovedení společných projektů, a 
na dopad tohoto zhoršení na síť;

h) vyvážených a symetrických 
motivačních systémech včetně finančních 
bonusů a demotivačních opatření v 
závislosti na tom, zda poskytovatel 
letových provozních služeb během 
referenčního období dosahuje výkonnosti 
přesahující závazné cíle, nebo zda 
nesplňuje příslušné závazné výkonnostní 
cíle nebo pokud nerealizoval příslušné 
společné projekty uvedené v článku 35. 
Tato finanční demotivační opatření reagují 
zejména na zhoršení úrovně kvality služeb 
poskytovaných dotčeným poskytovatelem, 
jež se projevilo v důsledku neplnění 
výkonnostních cílů nebo neprovedení 
společných projektů, a na dopad tohoto 
zhoršení na síť;

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) motivačních systémech včetně 
finančních demotivačních opatření pro 
případ, že poskytovatel letových 
provozních služeb během referenčního 
období nesplňuje příslušné závazné 
výkonnostní cíle nebo pokud nerealizoval 
příslušné společné projekty uvedené v 
článku 35. Tato finanční demotivační 
opatření reagují zejména na zhoršení 
úrovně kvality služeb poskytovaných 
dotčeným poskytovatelem, jež se projevilo 
v důsledku neplnění výkonnostních cílů 
nebo neprovedení společných projektů, a 
na dopad tohoto zhoršení na síť;

h) vyvážených a symetrických 
motivačních systémech včetně finančních 
bonusů pro případ, že poskytovatel 
letových provozních služeb dosáhne 
výkonnosti přesahující závazné 
výkonnostní cíle, a sankcí pro případ, že 
během referenčního období nesplňuje 
příslušné závazné výkonnostní cíle. Tyto 
finanční pobídky jsou úměrné rozsahu 
rozdílu mezi dosaženou výkonností a 
stanoveným cílem a v co nejvyšší míře 
zohledňují dopady přisuzované 
poskytovatelům letových provozních 
služeb a zahrnují možnost úpravy pro 
případ jakýchkoli dopadů vyplývajících z 
činností jiných zúčastněných stran;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu spravedlnosti by pobídky měly být symetrické a úměrné rozdílu mezi skutečným 
výkonem a stanoveným cílem. Je třeba řádně zohlednit míru, do jaké může poskytovatel 
letových provozních služeb ovlivnit samotnou výkonnost. 

Pozměňovací návrh 435
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) metodice rozdělování společných 
nákladů traťových navigačních služeb a 
letištních a přibližovacích služeb mezi tyto 
dvě kategorie;

k) metodice rozdělování společných 
nákladů traťových navigačních služeb a 
letištních a přibližovacích služeb mezi tyto 
dvě kategorie, která zohlední místní 
okolnosti;

Or. en
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Odůvodnění

Je třeba zohlednit, že letištní a přibližovací služby jsou do velké míry ovlivněny místními 
podmínkami, a zavedení jednotných pravidel týkajících se všech služeb v rámci jednotného 
evropského nebe proto není vhodné. Jednotná pravidla by mohla výrazně ovlivnit výši 
nákladů za letištní a přibližovací služby. Jejich zavedením by mohlo být rovněž obtížnější 
podpořit poskytování letištních a přibližovacích služeb podle tržních podmínek.

Pozměňovací návrh 436
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komisi bude při provádění systému 
sledování výkonnosti uvedeného v 
odstavci 1 a systému poplatků uvedeného 
v článcích 19 až 23 v souladu s 
ustanoveními tohoto nařízení a [nařízení 
o orgánu pro kontrolu výkonnosti] 
nápomocna agentura jednající jako orgán 
pro kontrolu výkonnosti (PRB) a 
vnitrostátní orgány dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Johan Van Overtveldt, Elena Kountoura

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Konzultace se zúčastněnými stranami

Členské státy jednající v souladu se svými 
vnitrostátními právními předpisy stanoví 
konzultační mechanismus pro vhodné 
zapojení zúčastněných stran, včetně 
organizací profesního zastoupení 
zaměstnanců, do realizace jednotného 
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evropského nebe.

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s poradním postupem 
podle čl. 37 odst. 2 a s odstavci 2 a 3 
tohoto článku přijme Komise na každé 
referenční období výkonnostní cíle na 
úrovni Unie pro traťové navigační služby a 
letištní a přibližovací služby v klíčových 
oblastech výkonnosti zahrnujících životní 
prostředí, kapacitu a efektivitu nákladů. 
Spolu s výkonnostními cíli na úrovni Unie 
může Komise definovat doplňkové 
základní hodnoty, rozdělené hodnoty nebo 
referenční skupiny, aby bylo možné 
posuzovat a schvalovat návrhy 
výkonnostních plánů v souladu s kritérii v 
čl. 13 odst. 3.

1. V souladu s poradním postupem 
podle čl. 37 odst. 2 a s odstavci 2 a 3 
tohoto článku přijme Komise na každé 
referenční období výkonnostní cíle na 
úrovni Unie pro traťové navigační služby a 
letištní a přibližovací služby v klíčových 
oblastech výkonnosti zahrnujících klima, 
životní prostředí, kapacitu a efektivitu 
nákladů. Spolu s výkonnostními cíli na 
úrovni Unie, k nimž patří zejména včasné 
snížení emisí stanovené evropským 
právním rámcem pro klima a cíle Zelené 
dohody pro Evropu, může Komise 
definovat doplňkové základní hodnoty, 
rozdělené hodnoty nebo referenční 
skupiny, aby bylo možné posuzovat a 
schvalovat návrhy výkonnostních plánů v 
souladu s kritérii v čl. 13 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s poradním postupem 
podle čl. 37 odst. 2 a s odstavci 2 a 3 
tohoto článku přijme Komise na každé 
referenční období výkonnostní cíle na 

1. V souladu s přezkumným postupem 
podle čl. 37 odst. 2 a s odstavci 2 a 3 
tohoto článku přijme Komise na každé 
referenční období výkonnostní cíle na 
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úrovni Unie pro traťové navigační služby a 
letištní a přibližovací služby v klíčových 
oblastech výkonnosti zahrnujících životní 
prostředí, kapacitu a efektivitu nákladů. 
Spolu s výkonnostními cíli na úrovni Unie 
může Komise definovat doplňkové 
základní hodnoty, rozdělené hodnoty nebo 
referenční skupiny, aby bylo možné 
posuzovat a schvalovat návrhy 
výkonnostních plánů v souladu s kritérii v 
čl. 13 odst. 3.

úrovni Unie pro traťové navigační služby a 
letištní a přibližovací služby v klíčových 
oblastech výkonnosti zahrnujících 
bezpečnost, životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů. Spolu s výkonnostními 
cíli na úrovni Unie může Komise definovat 
doplňkové základní hodnoty, rozdělené 
hodnoty nebo referenční skupiny, aby bylo 
možné posuzovat a schvalovat návrhy 
výkonnostních plánů v souladu s kritérii v 
čl. 13 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Stanovení celounijních výkonnostních cílů by mělo být formulováno společně Komisí a 
členskými státy.

Pozměňovací návrh 440
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s poradním postupem 
podle čl. 37 odst. 2 a s odstavci 2 a 3 
tohoto článku přijme Komise na každé 
referenční období výkonnostní cíle na 
úrovni Unie pro traťové navigační služby a 
letištní a přibližovací služby v klíčových 
oblastech výkonnosti zahrnujících životní 
prostředí, kapacitu a efektivitu nákladů. 
Spolu s výkonnostními cíli na úrovni Unie 
může Komise definovat doplňkové 
základní hodnoty, rozdělené hodnoty nebo 
referenční skupiny, aby bylo možné 
posuzovat a schvalovat návrhy 
výkonnostních plánů v souladu s kritérii v 
čl. 13 odst. 3.

1. V souladu s přezkumným postupem 
podle čl. 37 odst. 2 a s odstavci 2 a 3 
tohoto článku a po konzultaci se 
zúčastněnými stranami přijme Komise na 
každé referenční období výkonnostní cíle 
na úrovni Unie pro traťové navigační 
služby a letištní a přibližovací služby v 
klíčových oblastech výkonnosti 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů. Spolu s výkonnostními 
cíli na úrovni Unie může Komise definovat 
doplňkové základní hodnoty, rozdělené 
hodnoty nebo referenční skupiny, aby bylo 
možné posuzovat a schvalovat návrhy 
výkonnostních plánů v souladu s kritérii v 
čl. 13 odst. 3.

Or. enOdůvodnění

Situace v mnohých oblastech letištních a přibližovacích služeb v síti je značně rozdílná, 
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přičemž výkonnost a uskutečnitelnost zlepšení ovlivňuje celá řada místních faktorů. Cíle EU 
by navíc omezily schopnost vnitrostátních orgánů dohledu stanovit cíle, které věrně odráží 
místní podmínky, tj. s ohledem na konkrétní letiště nebo oblast letištních a přibližovacích 
služeb.

Pozměňovací návrh 441
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s poradním postupem 
podle čl. 37 odst. 2 a s odstavci 2 a 3 
tohoto článku přijme Komise na každé 
referenční období výkonnostní cíle na 
úrovni Unie pro traťové navigační služby a 
letištní a přibližovací služby v klíčových 
oblastech výkonnosti zahrnujících životní 
prostředí, kapacitu a efektivitu nákladů. 
Spolu s výkonnostními cíli na úrovni Unie 
může Komise definovat doplňkové 
základní hodnoty, rozdělené hodnoty nebo 
referenční skupiny, aby bylo možné 
posuzovat a schvalovat návrhy 
výkonnostních plánů v souladu s kritérii v 
čl. 13 odst. 3.

1. V souladu s přezkumným postupem 
podle čl. 37 odst. 2 a s odstavci 2 a 3 
tohoto článku a po konzultaci se 
zúčastněnými stranami přijme Komise na 
každé referenční období výkonnostní cíle 
na úrovni Unie pro traťové navigační 
služby a letištní a přibližovací služby v 
klíčových oblastech výkonnosti 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů. Spolu s výkonnostními 
cíli na úrovni Unie může Komise definovat 
doplňkové základní hodnoty, rozdělené 
hodnoty nebo referenční skupiny, aby bylo 
možné posuzovat a schvalovat návrhy 
výkonnostních plánů v souladu s kritérii v 
čl. 13 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Situace v oblastech letištních a přibližovacích služeb v síti je značně rozdílná, přičemž 
výkonnost a uskutečnitelnost zlepšení ovlivňuje celá řada místních faktorů. Cíle EU by navíc 
omezily schopnost vnitrostátních orgánů dohledu stanovit cíle, které věrně odráží místní 
podmínky, tj. s ohledem na konkrétní letiště nebo oblast letištních a přibližovacích služeb. 
Cíle je třeba stanovit po důkladné konzultaci se zúčastněnými stranami s cílem ověřit, zda 
jsou dotyčné cíle realistické a uskutečnitelné a zda nepovedou k nezamýšleným důsledkům.

Pozměňovací návrh 442
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s poradním postupem 
podle čl. 37 odst. 2 a s odstavci 2 a 3 
tohoto článku přijme Komise na každé 
referenční období výkonnostní cíle na 
úrovni Unie pro traťové navigační služby a 
letištní a přibližovací služby v klíčových 
oblastech výkonnosti zahrnujících životní 
prostředí, kapacitu a efektivitu nákladů. 
Spolu s výkonnostními cíli na úrovni Unie 
může Komise definovat doplňkové 
základní hodnoty, rozdělené hodnoty nebo 
referenční skupiny, aby bylo možné 
posuzovat a schvalovat návrhy 
výkonnostních plánů v souladu s kritérii v 
čl. 13 odst. 3.

1. V souladu s přezkumným postupem 
podle čl. 37 odst. 3 a s odstavci 2 a 3 
tohoto článku přijme Komise na každé 
referenční období výkonnostní cíle na 
úrovni Unie pro traťové navigační služby v 
klíčových oblastech výkonnosti 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů. Spolu s výkonnostními 
cíli na úrovni Unie může Komise definovat 
doplňkové základní hodnoty, rozdělené 
hodnoty nebo referenční skupiny, aby bylo 
možné posuzovat a schvalovat návrhy 
výkonnostních plánů v souladu s kritérii v 
čl. 13 odst. 3. .

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Jens Gieseke, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V souladu s poradním postupem 
podle čl. 37 odst. 2 a s odstavci 2 a 3 
tohoto článku přijme Komise na každé 
referenční období výkonnostní cíle na 
úrovni Unie pro traťové navigační služby a 
letištní a přibližovací služby v klíčových 
oblastech výkonnosti zahrnujících životní 
prostředí, kapacitu a efektivitu nákladů. 
Spolu s výkonnostními cíli na úrovni Unie 
může Komise definovat doplňkové 
základní hodnoty, rozdělené hodnoty nebo 
referenční skupiny, aby bylo možné 
posuzovat a schvalovat návrhy 
výkonnostních plánů v souladu s kritérii v 
čl. 13 odst. 3.

1. V souladu s poradním postupem 
podle čl. 37 odst. 2 a s odstavci 2 a 3 
tohoto článku přijme Komise na každé 
referenční období výkonnostní cíle na 
úrovni Unie pro traťové navigační služby v 
klíčových oblastech výkonnosti 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů. Spolu s výkonnostními 
cíli na úrovni Unie může Komise definovat 
doplňkové základní hodnoty, rozdělené 
hodnoty nebo referenční skupiny, aby bylo 
možné posuzovat a schvalovat návrhy 
výkonnostních plánů v souladu s kritérii v 
čl. 13 odst. 3.
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Or. de

Pozměňovací návrh 444
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povedou k postupnému a 
průběžnému zlepšování provozní a 
hospodářské výkonnosti letových 
navigačních služeb;

a) zajistí provozní a hospodářskou 
výkonnost letových navigačních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Johan Danielsson

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povedou k postupnému a 
průběžnému zlepšování provozní a 
hospodářské výkonnosti letových 
navigačních služeb;

a) zajistí dostatečnou provozní a 
hospodářskou výkonnost letových 
navigačních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) povedou k postupnému a 
průběžnému zlepšování provozní a 

a) povedou k postupnému a 
průběžnému rozvoji provozní a 
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hospodářské výkonnosti letových 
navigačních služeb;

hospodářské výkonnosti letových 
navigačních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) musí být realistické a dosažitelné 
během příslušného referenčního období a 
zároveň musí podporovat dlouhodobý 
strukturální a technologický rozvoj 
umožňující poskytovat letové navigační 
služby účinným, udržitelným a stabilním 
způsobem.

b) musí přispívat k dlouhodobému 
strukturálnímu a technologickému rozvoji 
umožňujícímu poskytovat letové navigační 
služby účinným, udržitelným a stabilním 
způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při přípravě svých rozhodnutí o 
výkonnostních cílech na úrovni Unie si 
Komise vyžádá veškeré nezbytné 
informace od zúčastněných stran. Na 
žádost Komise jí agentura působící jako 
PRB poskytne formou stanoviska pomoc 
při analýze a přípravě těchto rozhodnutí.

3. Při přípravě svých rozhodnutí o 
výkonnostních cílech na úrovni Unie a 
případných doplňkových základních 
hodnotách a rozdělených hodnotách si 
Komise vyžádá veškeré nezbytné 
informace od zúčastněných stran a 
příslušných vnitrostátních regulačních 
orgánů (vnitrostátních orgánů dohledu / 
příslušných vnitrostátních úřadů. Na 
žádost Komise jí PRB poskytne formou 
stanoviska pomoc při analýze a přípravě 
těchto rozhodnutí.

Or. enOdůvodnění
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Vnitrostátní regulační úřady jsou obeznámeny s místními potřebami, zvláštnostmi, prostředím 
a omezeními konkrétních regulovaných subjektů. Tyto aspekty je třeba zohlednit při 
stanovování/přijímání cílů EU, jakož i případných doplňkových základních hodnot, 
rozdělených hodnot nebo referenčních skupin.

Pozměňovací návrh 449
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při přípravě svých rozhodnutí o 
výkonnostních cílech na úrovni Unie si 
Komise vyžádá veškeré nezbytné 
informace od zúčastněných stran. Na 
žádost Komise jí agentura působící jako 
PRB poskytne formou stanoviska pomoc 
při analýze a přípravě těchto rozhodnutí.

3. Při přípravě svých rozhodnutí o 
výkonnostních cílech na úrovni Unie a 
případných doplňkových základních 
hodnotách a rozdělených hodnotách si 
Komise vyžádá veškeré nezbytné 
informace od zúčastněných stran a 
příslušných vnitrostátních regulačních 
orgánů (vnitrostátních orgánů dohledu / 
příslušných vnitrostátních úřadů. Na 
žádost Komise jí agentura působící jako 
PRB poskytne formou stanoviska pomoc 
při analýze a přípravě těchto rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační úřady jsou obeznámeny s místními potřebami, zvláštnostmi, prostředím 
a omezeními konkrétních regulovaných subjektů. Tyto aspekty je třeba zohlednit při 
stanovování/přijímání cílů EU, jakož i případných doplňkových základních hodnot a 
rozdělených hodnot.

Pozměňovací návrh 450
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při přípravě svých rozhodnutí o 3. Při přípravě svých rozhodnutí o 
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výkonnostních cílech na úrovni Unie si 
Komise vyžádá veškeré nezbytné 
informace od zúčastněných stran. Na 
žádost Komise jí agentura působící jako 
PRB poskytne formou stanoviska pomoc 
při analýze a přípravě těchto rozhodnutí.

výkonnostních cílech na úrovni Unie si 
Komise vyžádá veškeré nezbytné 
informace od zúčastněných stran a od 
příslušných vnitrostátních regulačních 
orgánů (vnitrostátních orgánů dohledu / 
příslušných vnitrostátních úřadů. Na 
žádost Komise jí agentura působící jako 
PRB poskytne formou stanoviska pomoc 
při analýze a přípravě těchto rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 vypouští se
Klasifikace traťových navigačních služeb 

a letištních a přibližovacích služeb
1. Před začátkem každého 
referenčního období oznámí každý 
členský stát Komisi, které z letových 
navigačních služeb, jež mají být během 
tohoto období poskytovány ve vzdušném 
prostoru spadajícím do jeho pravomoci, 
hodlá klasifikovat jako traťové navigační 
služby a které jako letištní a přibližovací 
služby. Každý členský stát zároveň oznámí 
Komisi poskytovatele letových provozních 
služeb, kteří byli určeni k poskytování 
těchto služeb.
2. V dostatečném předstihu před 
začátkem příslušného referenčního 
období přijme Komise pro každý členský 
stát prováděcí rozhodnutí týkající se toho, 
zda zamýšlená klasifikace dotčených 
služeb splňuje kritéria stanovená v čl. 2 
bodech 28 a 55. Na žádost Komise jí 
agentura působící jako PRB poskytne 
formou stanoviska pomoc při analýze a 
přípravě těchto rozhodnutí.
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3. Konstatuje-li se v rozhodnutí 
přijatém podle odstavce 2, že zamýšlená 
klasifikace nesplňuje kritéria stanovená v 
čl. 2 bodech 28 a 55, předloží dotčený 
členský stát s přihlédnutím k uvedenému 
rozhodnutí nové oznámení, jež bude s 
těmito kritérii v souladu. Komise o tomto 
oznámení rozhodne v souladu s odstavcem 
2. Komise o tomto oznámení rozhodne v 
souladu s odstavcem 2.
4. Dotčení určení poskytovatelé 
letových provozních služeb vycházejí ve 
svých návrzích plánů výkonnosti 
traťových navigačních služeb a letištních 
a přibližovacích služeb z klasifikací, u 
nichž Komise konstatovala, že jsou v 
souladu s kritérii stanovenými v čl. 2 
bodech 28 a 55. Z týchž klasifikací 
vychází agentura působící jako PRB při 
posuzování rozdělení nákladů mezi 
traťové navigační služby a letištní a 
přibližovací služby podle čl. 13 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované ustanovení patrně představuje relativně dalekosáhlý zásah EU do utváření 
rozsahu působnosti, pokud jde o poskytování služeb v jednotlivých členských státech. Tento 
proces se jeví jako dosti složitý, vytváří další administrativní zátěž, prodlužuje proces 
přípravy plánů výkonnosti, překrývá se s předchozím referenčním obdobím a omezuje 
pružnost států (např. v případě změn na trhu letištních služeb).

Pozměňovací návrh 452
Robert Roos

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 vypouští se
Klasifikace traťových navigačních služeb 

a letištních a přibližovacích služeb
1. Před začátkem každého 
referenčního období oznámí každý 
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členský stát Komisi, které z letových 
navigačních služeb, jež mají být během 
tohoto období poskytovány ve vzdušném 
prostoru spadajícím do jeho pravomoci, 
hodlá klasifikovat jako traťové navigační 
služby a které jako letištní a přibližovací 
služby. Každý členský stát zároveň oznámí 
Komisi poskytovatele letových provozních 
služeb, kteří byli určeni k poskytování 
těchto služeb.
2. V dostatečném předstihu před 
začátkem příslušného referenčního 
období přijme Komise pro každý členský 
stát prováděcí rozhodnutí týkající se toho, 
zda zamýšlená klasifikace dotčených 
služeb splňuje kritéria stanovená v čl. 2 
bodech 28 a 55. Na žádost Komise jí 
agentura působící jako PRB poskytne 
formou stanoviska pomoc při analýze a 
přípravě těchto rozhodnutí.
3. Konstatuje-li se v rozhodnutí 
přijatém podle odstavce 2, že zamýšlená 
klasifikace nesplňuje kritéria stanovená v 
čl. 2 bodech 28 a 55, předloží dotčený 
členský stát s přihlédnutím k uvedenému 
rozhodnutí nové oznámení, jež bude s 
těmito kritérii v souladu. Komise o tomto 
oznámení rozhodne v souladu s odstavcem 
2. Komise o tomto oznámení rozhodne v 
souladu s odstavcem 2.
4. Dotčení určení poskytovatelé 
letových provozních služeb vycházejí ve 
svých návrzích plánů výkonnosti 
traťových navigačních služeb a letištních 
a přibližovacích služeb z klasifikací, u 
nichž Komise konstatovala, že jsou v 
souladu s kritérii stanovenými v čl. 2 
bodech 28 a 55. Z týchž klasifikací 
vychází agentura působící jako PRB při 
posuzování rozdělení nákladů mezi 
traťové navigační služby a letištní a 
přibližovací služby podle čl. 13 odst. 3.

Or. en
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Odůvodnění

Bylo by vhodnější výrazně zkrátit znění článků 10 až 25 tak, aby se zabývaly pouze hlavními 
body. Články 12 až 18 by mohly být vypuštěny, jelikož tyto informace by bylo nejlépe umístit 
do prováděcího pravidla.

Pozměňovací návrh 453
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Julie 
Lechanteux, Philippe Olivier, Roman Haider

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě opodstatněných 
okolností, k nimž došlo během 
referenčního období, mohou členské státy 
pozměnit oznámení podle odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V dostatečném předstihu před 
začátkem příslušného referenčního 
období přijme Komise pro každý členský 
stát prováděcí rozhodnutí týkající se toho, 
zda zamýšlená klasifikace dotčených 
služeb splňuje kritéria stanovená v čl. 2 
bodech 28 a 55. Na žádost Komise jí 
agentura působící jako PRB poskytne 
formou stanoviska pomoc při analýze a 
přípravě těchto rozhodnutí.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 455
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V dostatečném předstihu před 
začátkem příslušného referenčního 
období přijme Komise pro každý členský 
stát prováděcí rozhodnutí týkající se toho, 
zda zamýšlená klasifikace dotčených 
služeb splňuje kritéria stanovená v čl. 2 
bodech 28 a 55. Na žádost Komise jí 
agentura působící jako PRB poskytne 
formou stanoviska pomoc při analýze a 
přípravě těchto rozhodnutí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V dostatečném předstihu před 
začátkem příslušného referenčního období 
přijme Komise pro každý členský stát 
prováděcí rozhodnutí týkající se toho, zda 
zamýšlená klasifikace dotčených služeb 
splňuje kritéria stanovená v čl. 2 bodech 28 
a 55. Na žádost Komise jí agentura 
působící jako PRB poskytne formou 
stanoviska pomoc při analýze a přípravě 
těchto rozhodnutí.

2. V dostatečném předstihu před 
začátkem příslušného referenčního období 
přijme Komise pro každý členský stát 
prováděcí rozhodnutí týkající se toho, zda 
zamýšlená klasifikace dotčených služeb 
splňuje kritéria stanovená v čl. 2 bodech 29 
a 55. Na žádost Komise jí agentura 
působící jako PRB poskytne formou 
stanoviska pomoc při analýze a přípravě 
těchto rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Bogusław Liberadzki
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V dostatečném předstihu před 
začátkem příslušného referenčního období 
přijme Komise pro každý členský stát 
prováděcí rozhodnutí týkající se toho, zda 
zamýšlená klasifikace dotčených služeb 
splňuje kritéria stanovená v čl. 2 bodech 28 
a 55. Na žádost Komise jí agentura 
působící jako PRB poskytne formou 
stanoviska pomoc při analýze a přípravě 
těchto rozhodnutí.

2. V dostatečném předstihu před 
začátkem příslušného referenčního období 
přijme Komise pro každý členský stát 
prováděcí rozhodnutí týkající se toho, zda 
zamýšlená klasifikace dotčených služeb 
splňuje kritéria stanovená v čl. 2 bodech 28 
a 55. Na žádost Komise jí PRB poskytne 
formou stanoviska pomoc při analýze a 
přípravě těchto rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Konstatuje-li se v rozhodnutí 
přijatém podle odstavce 2, že zamýšlená 
klasifikace nesplňuje kritéria stanovená v 
čl. 2 bodech 28 a 55, předloží dotčený 
členský stát s přihlédnutím k uvedenému 
rozhodnutí nové oznámení, jež bude s 
těmito kritérii v souladu. Komise o tomto 
oznámení rozhodne v souladu s odstavcem 
2. Komise o tomto oznámení rozhodne v 
souladu s odstavcem 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Konstatuje-li se v rozhodnutí 
přijatém podle odstavce 2, že zamýšlená 
klasifikace nesplňuje kritéria stanovená v 
čl. 2 bodech 28 a 55, předloží dotčený 
členský stát s přihlédnutím k uvedenému 
rozhodnutí nové oznámení, jež bude s 
těmito kritérii v souladu.  Komise o tomto 
oznámení rozhodne v souladu s odstavcem 
2.

3. Uvádí-li se v rozhodnutí přijatém 
podle odstavce 2, že zamýšlená klasifikace 
nesplňuje kritéria stanovená v čl. 2 bodech 
29 a 55, předloží dotčený členský stát s 
přihlédnutím k uvedenému rozhodnutí 
nové oznámení, jež bude s těmito kritérii v 
souladu. Komise o tomto oznámení 
rozhodne v souladu s odstavcem 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dotčení určení poskytovatelé 
letových provozních služeb vycházejí ve 
svých návrzích plánů výkonnosti 
traťových navigačních služeb a letištních a 
přibližovacích služeb z klasifikací, u nichž 
Komise konstatovala, že jsou v souladu s 
kritérii stanovenými v čl. 2 bodech 28 a 
55. Z týchž klasifikací vychází agentura 
působící jako PRB při posuzování 
rozdělení nákladů mezi traťové navigační 
služby a letištní a přibližovací služby podle 
čl. 13 odst. 3.

4. Dotčení určení poskytovatelé 
letových provozních služeb vycházejí u 
svých traťových navigačních služeb a 
letištních a přibližovacích služeb z 
klasifikací uvedených v odstavci 1. Z týchž 
klasifikací vychází agentura působící jako 
PRB při posuzování rozdělení nákladů 
mezi traťové navigační služby a letištní a 
přibližovací služby podle čl. 13 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dotčení určení poskytovatelé 
letových provozních služeb vycházejí ve 
svých návrzích plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb a letištních a 
přibližovacích služeb z klasifikací, u nichž 
Komise konstatovala, že jsou v souladu s 
kritérii stanovenými v čl. 2 bodech 28 a 55. 
Z týchž klasifikací vychází agentura 
působící jako PRB při posuzování 
rozdělení nákladů mezi traťové navigační 
služby a letištní a přibližovací služby podle 
čl. 13 odst. 3.

4. Dotčení určení poskytovatelé 
letových provozních služeb vycházejí ve 
svých návrzích plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb a letištních a 
přibližovacích služeb z klasifikací, u nichž 
Komise konstatovala, že jsou v souladu s 
kritérii stanovenými v čl. 2 bodech 29 a 55. 
Z týchž klasifikací vychází agentura 
působící jako PRB při posuzování 
rozdělení nákladů mezi traťové navigační 
služby a letištní a přibližovací služby podle 
čl. 13 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dotčení určení poskytovatelé 
letových provozních služeb vycházejí ve 
svých návrzích plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb a letištních a 
přibližovacích služeb z klasifikací, u nichž 
Komise konstatovala, že jsou v souladu s 
kritérii stanovenými v čl. 2 bodech 28 a 55. 
Z týchž klasifikací vychází agentura 
působící jako PRB při posuzování 
rozdělení nákladů mezi traťové navigační 
služby a letištní a přibližovací služby podle 
čl. 13 odst. 3.

4. Dotčení určení poskytovatelé 
letových provozních služeb vycházejí ve 
svých návrzích plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb a letištních a 
přibližovacích služeb z klasifikací, u nichž 
Komise konstatovala, že jsou v souladu s 
kritérii stanovenými v čl. 2 bodech 28 a 55. 
Z týchž klasifikací vychází PRB při 
posuzování rozdělení nákladů mezi traťové 
navigační služby a letištní a přibližovací 
služby podle čl. 13 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Robert Roos
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Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Bylo by vhodnější výrazně zkrátit znění článků 10 až 25 tak, aby se zabývaly pouze hlavními 
body. Články 12 až 18 by mohly být vypuštěny, jelikož tyto informace by bylo nejlépe začlenit 
do prováděcího pravidla.

Pozměňovací návrh 464
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plány výkonnosti a výkonnostní cíle pro 
traťové navigační služby určených 
poskytovatelů letových provozních služeb

Plány výkonnosti a výkonnostní cíle pro 
traťové navigační služby

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Určení poskytovatelé letových 
provozních služeb pro traťové navigační 
služby přijmou na každé referenční období 
návrhy plánů výkonnosti pro všechny 
traťové navigační služby, které poskytují, 
a případně pořizují od jiných 
poskytovatelů.

1. Vnitrostátní orgány dohledu 
vypracují pro každé referenční období 
plány výkonnosti.
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Or. en

Odůvodnění

Vypracování dvou samostatných plánů výkonnosti pro traťové navigační služby a pro letištní 
a přibližovací služby určených poskytovatelů letových provozních služeb by vedlo k další 
administrativní zátěži a finančním problémům. Mělo by se zabránit složitým procesům, které 
by mohly vést k nejasnostem v souvislosti s mikrořízením a provozem. Mělo by se zabránit 
překrývání činností několika institucí, jak na místní (poskytovatel ATS, vnitrostátní orgán 
dohledu, členský stát, jiní poskytovatelé letových navigačních služeb), tak i unijní úrovni 
(PRB, EASA, Komise). Úplné oddělení procesu stanovení cílů u oblastí traťových navigačních 
služeb a letištních a přibližovacích služeb není správným řešením. Tyto služby jsou úzce 
provázané (společné investice, zaměstnanci, správa atd.), pokud jde o všechny fáze letů (tratě, 
přístup, letiště), a nelze je oddělit. Stávající systém je zřejmě vhodnější. Články 13 a 14 by 
měly být sloučeny.

Pozměňovací návrh 466
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Určení poskytovatelé letových 
provozních služeb pro traťové navigační 
služby přijmou na každé referenční 
období návrhy plánů výkonnosti pro 
všechny traťové navigační služby, které 
poskytují, a případně pořizují od jiných 
poskytovatelů.

1. Vnitrostátní orgán dohledu přijme 
na každé referenční období plány 
výkonnosti vypracované poskytovateli 
letových provozních služeb pro všechny 
traťové navigační služby. 

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrhy plánů výkonnosti se přijímají poté, 
co byly stanoveny výkonnostní cíle pro 

Návrhy plánů výkonnosti se přijímají poté, 
co byly stanoveny výkonnostní cíle pro 
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celou Unii, a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahují výkonnostní 
cíle pro traťové navigační služby v 
klíčových oblastech výkonnosti 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů, které jsou v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii. Tyto 
návrhy plánů výkonnosti zohlední 
evropský hlavní plán ATM. Návrhy plánů 
výkonnosti se zveřejní.

celou Unii, a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahují výkonnostní 
cíle pro traťové navigační služby v 
klíčových oblastech výkonnosti 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů, které jsou v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii. Tyto 
návrhy plánů výkonnosti zohlední 
evropský hlavní plán ATM. Návrhy plánů 
výkonnosti se zveřejní. S cílem zajistit 
jednotný, transparentní a nezávislý soulad 
s tímto článkem se uživatelé vzdušného 
prostoru vždy podílí na sestavování plánů 
výkonnosti a cílů výkonnosti pro traťové 
navigační služby určených poskytovatelů 
letových provozních služeb.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zapojit uživatele vzdušného provozu.

Pozměňovací návrh 468
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrhy plánů výkonnosti se přijímají poté, 
co byly stanoveny výkonnostní cíle pro 
celou Unii, a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahují výkonnostní 
cíle pro traťové navigační služby v 
klíčových oblastech výkonnosti 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů, které jsou v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii. Tyto 
návrhy plánů výkonnosti zohlední 
evropský hlavní plán ATM. Návrhy plánů 
výkonnosti se zveřejní.

Návrhy plánů výkonnosti se přijímají poté, 
co byly stanoveny výkonnostní cíle pro 
celou Unii, a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahují výkonnostní 
cíle pro traťové navigační služby v 
klíčových oblastech výkonnosti 
zahrnujících bezpečnost, klima, životní 
prostředí a efektivitu nákladů, které jsou v 
souladu s výkonnostními cíli pro celou 
Unii, k nimž patří zejména včasné snížení 
emisí stanovené evropským právním 
rámcem pro klima a cíle Zelené dohody 
pro Evropu. Tyto návrhy plánů výkonnosti 
zohlední evropský hlavní plán ATM. 
Návrhy plánů výkonnosti se zveřejní.
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Or. en

Pozměňovací návrh 469
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrhy plánů výkonnosti se přijímají poté, 
co byly stanoveny výkonnostní cíle pro 
celou Unii, a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahují výkonnostní 
cíle pro traťové navigační služby v 
klíčových oblastech výkonnosti 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů, které jsou v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii. Tyto 
návrhy plánů výkonnosti zohlední 
evropský hlavní plán ATM. Návrhy plánů 
výkonnosti se zveřejní.

Návrhy plánů výkonnosti přijímají 
vnitrostátní orgány dohledu poté, co byly 
stanoveny výkonnostní cíle pro celou Unii, 
a před začátkem dotčeného referenčního 
období. Obsahují výkonnostní cíle pro 
traťové navigační služby v klíčových 
oblastech výkonnosti zahrnujících životní 
prostředí, kapacitu a efektivitu nákladů, 
které jsou v souladu s výkonnostními cíli 
pro celou Unii. Tyto návrhy plánů 
výkonnosti zohlední evropský hlavní plán 
ATM. Návrhy plánů výkonnosti se 
zveřejní.

Or. enOdůvodnění

S cílem zajistit dostatečné uznání místních potřeb, zvláštností, prostředí a omezení, musí být 
vnitrostátní regulační orgány (vnitrostátní orgány dohledu) odpovědné za přijetí, posouzení a 
schválení plánu výkonnosti pro traťové navigační služby. Orgán pro kontrolu výkonnosti bude 
muset posoudit a schválit formální správnost vnitrostátních příspěvků a použije je ve svém 
evropském výkaznictví a srovnávacích analýzách.

Pozměňovací návrh 470
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrhy plánů výkonnosti se přijímají poté, 
co byly stanoveny výkonnostní cíle pro 
celou Unii, a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahují výkonnostní 

Návrhy plánů výkonnosti se přijímají poté, 
co byly stanoveny výkonnostní cíle pro 
celou Unii, a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahují výkonnostní 
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cíle pro traťové navigační služby v 
klíčových oblastech výkonnosti 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů, které jsou v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii. Tyto 
návrhy plánů výkonnosti zohlední 
evropský hlavní plán ATM. Návrhy plánů 
výkonnosti se zveřejní.

cíle pro traťové navigační služby v 
klíčových oblastech výkonnosti 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů, které jsou v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii. Tyto 
návrhy plánů výkonnosti přispějí k 
provádění evropského hlavního plánu 
ATM. Návrhy plánů výkonnosti se 
zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrhy plánů výkonnosti se přijímají poté, 
co byly stanoveny výkonnostní cíle pro 
celou Unii, a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahují výkonnostní 
cíle pro traťové navigační služby v 
klíčových oblastech výkonnosti 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů, které jsou v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii. Tyto 
návrhy plánů výkonnosti zohlední 
evropský hlavní plán ATM. Návrhy plánů 
výkonnosti se zveřejní.

Návrhy plánů výkonnosti se přijímají poté, 
co byly stanoveny výkonnostní cíle pro 
celou Unii, a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahují výkonnostní 
cíle v klíčových oblastech výkonnosti 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů, které jsou v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii. Tyto 
návrhy plánů výkonnosti zohlední 
evropský hlavní plán ATM. Návrhy plánů 
výkonnosti se zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrhy plánů výkonnosti se přijímají poté, Návrhy plánů výkonnosti se přijímají poté, 
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co byly stanoveny výkonnostní cíle pro 
celou Unii, a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahují výkonnostní 
cíle pro traťové navigační služby v 
klíčových oblastech výkonnosti 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů, které jsou v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii. Tyto 
návrhy plánů výkonnosti zohlední 
evropský hlavní plán ATM. Návrhy plánů 
výkonnosti se zveřejní.

co byly stanoveny výkonnostní cíle pro 
celou Unii, a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahují výkonnostní 
cíle pro traťové navigační služby v 
klíčových oblastech výkonnosti 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů, které jsou v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii. Tyto 
návrhy plánů výkonnosti zohlední 
evropský hlavní plán ATM. Návrhy plánů 
výkonnosti se zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrhy plánů výkonnosti 
traťových navigačních služeb uvedené v 
odstavci 1 zahrnují příslušné informace od 
manažera struktury vzdušného prostoru. 
Před přijetím těchto návrhů konzultují 
určení poskytovatelé letových provozních 
služeb se zástupci uživatelů vzdušného 
prostoru a případně s vojenskými orgány, 
provozovateli letišť a koordinátory letišť. 
Určení poskytovatelé letových provozních 
služeb tyto plány rovněž předloží 
příslušnému vnitrostátnímu úřadu 
odpovědnému za jejich certifikaci, který 
ověří soulad s nařízením (EU) 2018/1139 
a s akty v přenesené pravomoci a 
prováděcími akty přijatými na jeho 
základě.

2. Návrhy plánů výkonnosti uvedené 
v odstavci 1 zahrnují příslušné informace 
od manažera struktury vzdušného prostoru. 
Před přijetím těchto návrhů konzultují 
vnitrostátní orgány dohledu se zástupci 
uživatelů vzdušného prostoru a případně s 
vojenskými orgány, provozovateli letišť a 
koordinátory letišť.

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb uvedené v odstavci 1 
zahrnují příslušné informace od manažera 
struktury vzdušného prostoru. Před přijetím 
těchto návrhů konzultují určení 
poskytovatelé letových provozních služeb 
se zástupci uživatelů vzdušného prostoru a 
případně s vojenskými orgány, 
provozovateli letišť a koordinátory letišť. 
Určení poskytovatelé letových provozních 
služeb tyto plány rovněž předloží 
příslušnému vnitrostátnímu úřadu 
odpovědnému za jejich certifikaci, který 
ověří soulad s nařízením (EU) 2018/1139 
a s akty v přenesené pravomoci a 
prováděcími akty přijatými na jeho 
základě.

2. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb uvedené v odstavci 1 
zahrnují příslušné informace od manažera 
struktury vzdušného prostoru. Před přijetím 
těchto návrhů konzultují vnitrostátní 
orgány dohledu se zástupci uživatelů 
vzdušného prostoru a případně s 
vojenskými orgány, provozovateli letišť a 
koordinátory letišť.

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb uvedené v odstavci 1 
zahrnují příslušné informace od manažera 
struktury vzdušného prostoru. Před přijetím 
těchto návrhů konzultují určení 
poskytovatelé letových provozních služeb 
se zástupci uživatelů vzdušného prostoru a 
případně s vojenskými orgány, 
provozovateli letišť a koordinátory letišť. 
Určení poskytovatelé letových provozních 
služeb tyto plány rovněž předloží 
příslušnému vnitrostátnímu úřadu 
odpovědnému za jejich certifikaci, který 

2. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb uvedené v odstavci 1 
zahrnují příslušné informace od manažera 
struktury vzdušného prostoru. Před přijetím 
těchto návrhů konzultují určení 
poskytovatelé letových provozních služeb 
se zástupci uživatelů vzdušného prostoru a 
případně s vojenskými orgány, 
provozovateli letišť a koordinátory letišť.
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ověří soulad s nařízením (EU) 2018/1139 
a s akty v přenesené pravomoci a 
prováděcími akty přijatými na jeho 
základě.

Or. en

Odůvodnění

Jak je uvedeno v PN 29, navrhuje se neoddělovat vnitrostátní orgány dohledu od příslušných 
vnitrostátních úřadů. Vnitrostátní orgány dohledu by byly odpovědné za posuzování a 
schvalování plánů výkonnosti traťových navigačních služeb.

Pozměňovací návrh 476
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb uvedené v odstavci 1 
zahrnují příslušné informace od manažera 
struktury vzdušného prostoru. Před přijetím 
těchto návrhů konzultují určení 
poskytovatelé letových provozních služeb 
se zástupci uživatelů vzdušného prostoru a 
případně s vojenskými orgány, 
provozovateli letišť a koordinátory letišť. 
Určení poskytovatelé letových provozních 
služeb tyto plány rovněž předloží 
příslušnému vnitrostátnímu úřadu 
odpovědnému za jejich certifikaci, který 
ověří soulad s nařízením (EU) 2018/1139 
a s akty v přenesené pravomoci a 
prováděcími akty přijatými na jeho 
základě.

2. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb uvedené v odstavci 1 
zahrnují příslušné informace od manažera 
struktury vzdušného prostoru. Před přijetím 
těchto návrhů konzultují vnitrostátní 
orgány dohledu s poskytovateli letových 
navigačních služeb, zástupci zaměstnanců 
poskytovatelů letových navigačních 
služeb, zástupci uživatelů vzdušného 
prostoru a případně s vojenskými orgány, 
provozovateli letišť a koordinátory letišť.

Or. enOdůvodnění

S cílem zajistit dostatečné uznání místních potřeb, zvláštností, prostředí a omezení, musí být 
vnitrostátní regulační úřady (vnitrostátní orgány dohledu) odpovědné za přijetí, posouzení a 
schválení plánu výkonnosti pro traťové navigační služby. Orgán pro kontrolu výkonnosti bude 
muset posoudit a schválit formální správnost vnitrostátních příspěvků a použije je ve svém 
evropském výkaznictví a srovnávacích analýzách. Nepodporujeme oddělení příslušných 
vnitrostátních úřadů a vnitrostátních orgánů dohledu. Kromě toho není důvod pro začlenění 
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odkazu na ověřování plánů výkonnosti příslušnými vnitrostátními úřady. Funkce příslušných 
vnitrostátních úřadů, popsaná v základním nařízení EASA, se týká schopnosti poskytovatele 
letových navigačních služeb poskytovat služby a nikoli požadovaných parametrů v rámci 
systému výkonnosti, zejména pokud v systému výkonnosti nebudou stanoveny bezpečnostní 
cíle.

Pozměňovací návrh 477
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb uvedené v odstavci 1 
zahrnují příslušné informace od manažera 
struktury vzdušného prostoru. Před přijetím 
těchto návrhů konzultují určení 
poskytovatelé letových provozních služeb 
se zástupci uživatelů vzdušného prostoru a 
případně s vojenskými orgány, 
provozovateli letišť a koordinátory letišť. 
Určení poskytovatelé letových provozních 
služeb tyto plány rovněž předloží 
příslušnému vnitrostátnímu úřadu 
odpovědnému za jejich certifikaci, který 
ověří soulad s nařízením (EU) 2018/1139 a 
s akty v přenesené pravomoci a 
prováděcími akty přijatými na jeho 
základě.

2. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb uvedené v odstavci 1 
zahrnují příslušné informace od manažera 
struktury vzdušného prostoru. Před přijetím 
těchto návrhů konzultují určení 
poskytovatelé letových provozních služeb 
se zástupci uživatelů vzdušného prostoru, 
zástupci zaměstnanců poskytovatelů 
letových navigačních služeb, vědeckými 
odborníky v oblasti klimatu a životního 
prostředí a případně s vojenskými orgány, 
provozovateli letišť a koordinátory letišť. 
Určení poskytovatelé letových provozních 
služeb tyto plány rovněž předloží 
příslušnému vnitrostátnímu úřadu 
odpovědnému za jejich certifikaci, který 
ověří soulad s nařízením (EU) 2018/1139 a 
s akty v přenesené pravomoci a 
prováděcími akty přijatými na jeho 
základě.

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb uvedené v odstavci 1 
zahrnují příslušné informace od manažera 
struktury vzdušného prostoru. Před přijetím 
těchto návrhů konzultují určení 
poskytovatelé letových provozních služeb 
se zástupci uživatelů vzdušného prostoru a 
případně s vojenskými orgány, 
provozovateli letišť a koordinátory letišť. 
Určení poskytovatelé letových provozních 
služeb tyto plány rovněž předloží 
příslušnému vnitrostátnímu úřadu 
odpovědnému za jejich certifikaci, který 
ověří soulad s nařízením (EU) 2018/1139 a 
s akty v přenesené pravomoci a 
prováděcími akty přijatými na jeho 
základě.

2. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb uvedené v odstavci 1 
zahrnují příslušné informace od manažera 
struktury vzdušného prostoru. Před přijetím 
těchto návrhů konzultují určení 
poskytovatelé letových provozních služeb 
se zástupci uživatelů vzdušného prostoru, 
zástupci zaměstnanců poskytovatelů 
letových navigačních služeb a případně s 
vojenskými orgány, provozovateli letišť a 
koordinátory letišť. Určení poskytovatelé 
letových provozních služeb tyto plány 
rovněž předloží příslušnému vnitrostátnímu 
úřadu odpovědnému za jejich certifikaci, 
který ověří soulad s nařízením (EU) 
2018/1139 a s akty v přenesené pravomoci 
a prováděcími akty přijatými na jeho 
základě.

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Johan Danielsson

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb uvedené v odstavci 1 
zahrnují příslušné informace od manažera 
struktury vzdušného prostoru. Před přijetím 
těchto návrhů konzultují určení 
poskytovatelé letových provozních služeb 
se zástupci uživatelů vzdušného prostoru a 
případně s vojenskými orgány, 
provozovateli letišť a koordinátory letišť. 
Určení poskytovatelé letových provozních 
služeb tyto plány rovněž předloží 
příslušnému vnitrostátnímu úřadu 
odpovědnému za jejich certifikaci, který 
ověří soulad s nařízením (EU) 2018/1139 a 
s akty v přenesené pravomoci a 

2. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb uvedené v odstavci 1 
zahrnují příslušné informace od manažera 
struktury vzdušného prostoru. Před přijetím 
těchto návrhů konzultují určení 
poskytovatelé letových provozních služeb 
se zástupci uživatelů vzdušného prostoru, 
zástupci zaměstnanců poskytovatelů 
letových navigačních služeb a případně s 
vojenskými orgány, provozovateli letišť a 
koordinátory letišť. Určení poskytovatelé 
letových provozních služeb tyto plány 
rovněž předloží příslušnému vnitrostátnímu 
úřadu odpovědnému za jejich certifikaci, 
který ověří soulad s nařízením (EU) 
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prováděcími akty přijatými na jeho 
základě.

2018/1139 a s akty v přenesené pravomoci 
a prováděcími akty přijatými na jeho 
základě.

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Jens Gieseke, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb uvedené v odstavci 1 
zahrnují příslušné informace od manažera 
struktury vzdušného prostoru.  Před 
přijetím těchto návrhů konzultují určení 
poskytovatelé letových provozních služeb 
se zástupci uživatelů vzdušného prostoru a 
případně s vojenskými orgány, 
provozovateli letišť a koordinátory letišť.  
Určení poskytovatelé letových provozních 
služeb tyto plány rovněž předloží 
příslušnému vnitrostátnímu úřadu 
odpovědnému za jejich certifikaci, který 
ověří soulad s nařízením (EU) 2018/1139 a 
s akty v přenesené pravomoci a 
prováděcími akty přijatými na jeho 
základě. 

2. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb uvedené v odstavci 1 
zahrnují příslušné informace od manažera 
struktury vzdušného prostoru.  Před 
přijetím těchto návrhů konzultují určení 
poskytovatelé letových provozních služeb 
se zástupci uživatelů vzdušného prostoru, 
provozovateli letišť a koordinátory letišť.  
Mimoto budou případně konzultovány i 
vojenské orgány. Určení poskytovatelé 
letových provozních služeb tyto plány 
rovněž předloží příslušnému vnitrostátnímu 
úřadu odpovědnému za jejich certifikaci, 
který ověří soulad s nařízením (EU) 
2018/1139 a s akty v přenesené pravomoci 
a prováděcími akty přijatými na jeho 
základě.

Or. de

Pozměňovací návrh 481
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
letových navigačních služeb obsahují 
výkonnostní cíle pro traťové navigační 

3. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
letových navigačních služeb obsahují 
výkonnostní cíle pro traťové navigační 
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služby, které jsou v souladu s 
odpovídajícími výkonnostními cíli na 
úrovni Unie ve všech klíčových oblastech 
výkonnosti a splňují dodatečné podmínky 
stanovené ve třetím pododstavci.

služby, které jsou v souladu s 
odpovídajícími výkonnostními cíli na 
úrovni Unie ve všech klíčových oblastech 
výkonnosti a splňují dodatečné podmínky 
stanovené ve třetím pododstavci. Výcvik a 
vojenské operace se při posuzování 
výkonnostních cílů nepovažují za 
kritérium.

Or. fr

Pozměňovací návrh 482
Brice Hortefeux

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb obsahují výkonnostní 
cíle pro traťové navigační služby, které 
jsou v souladu s příslušnými 
výkonnostními cíli na úrovni Unie ve 
všech klíčových oblastech výkonnosti a 
splňují dodatečné podmínky stanovené ve 
třetím pododstavci.

3. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb obsahují výkonnostní 
cíle pro traťové navigační služby, které 
jsou v souladu s příslušnými 
výkonnostními cíli na úrovni Unie ve 
všech klíčových oblastech výkonnosti a 
splňují dodatečné podmínky stanovené ve 
třetím pododstavci.

Vojenské operace a výcvik se při 
posuzování výkonnostních cílů nepovažují 
za kritérium.

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Návrhy plánů výkonnosti 
traťových navigačních služeb obsahují 
výkonnostní cíle pro traťové navigační 

3. Návrhy plánů výkonnosti obsahují 
výkonnostní cíle, které jsou v souladu s 
příslušnými výkonnostními cíli na úrovni 
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služby, které jsou v souladu s příslušnými 
výkonnostními cíli na úrovni Unie ve 
všech klíčových oblastech výkonnosti a 
splňují dodatečné podmínky stanovené ve 
třetím pododstavci.

Unie ve všech klíčových oblastech 
výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb obsahují výkonnostní 
cíle pro traťové navigační služby, které 
jsou v souladu s příslušnými 
výkonnostními cíli na úrovni Unie ve 
všech klíčových oblastech výkonnosti a 
splňují dodatečné podmínky stanovené ve 
třetím pododstavci.

3. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb obsahují výkonnostní 
cíle pro traťové navigační služby, které 
jsou v souladu s příslušnými 
výkonnostními cíli na úrovni Unie ve 
všech klíčových oblastech výkonnosti, 
zejména pokud jde o klima a životní 
prostředí, jako jsou různé emise mající 
dopad na klima, a splňují dodatečné 
podmínky stanovené ve třetím pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Jens Gieseke, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Návrhy plánů výkonnosti 
traťových navigačních služeb obsahují 
výkonnostní cíle pro traťové navigační 
služby, které jsou v souladu s příslušnými 
výkonnostními cíli na úrovni Unie ve 
všech klíčových oblastech výkonnosti a 
splňují dodatečné podmínky stanovené ve 

3. Návrhy plánů výkonnosti obsahují 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby, které musí přitom splňovat tyto 
předpoklady:
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třetím pododstavci.

Or. de

Pozměňovací návrh 486
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Julie 
Lechanteux, Philippe Olivier, Roman Haider

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zda jsou výkonnostní cíle pro traťové 
navigační služby v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii, se 
stanoví podle těchto kritérií:

Zda jsou výkonnostní cíle pro traťové 
navigační služby v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii, se 
stanoví podle alespoň jednoho z těchto 
kritérií:

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zda jsou výkonnostní cíle pro traťové 
navigační služby v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii, se 
stanoví podle těchto kritérií:

Zda jsou výkonnostní cíle v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii, se 
stanoví, jakmile je splněno jedno z těchto 
kritérií:

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud byly spolu s výkonnostními 
cíli pro celou Unii stanoveny rozdělené 
hodnoty, porovnání výkonnostních cílů z 
návrhu plánu výkonnosti s těmito 
rozdělenými hodnotami;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) hodnocení zlepšení výkonnosti v 
průběhu času za referenční období, na 
které se vztahuje plán výkonnosti, a navíc 
za celé období zahrnující jak předchozí 
referenční období, tak referenční období, 
na něž se vztahuje plán výkonnosti;

b) hodnocení zlepšení výkonnosti za 
referenční období, na které se vztahuje plán 
výkonnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Julie 
Lechanteux, Philippe Olivier, Roman Haider

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) hodnocení zlepšení výkonnosti v 
průběhu času za referenční období, na které 
se vztahuje plán výkonnosti, a navíc za 
celé období zahrnující jak předchozí 
referenční období, tak referenční období, 
na něž se vztahuje plán výkonnosti;

b) hodnocení zlepšení výkonnosti v 
průběhu času za referenční období, na které 
se vztahuje plán výkonnosti, nebo za celé 
období zahrnující jak předchozí referenční 
období, tak referenční období, na něž se 
vztahuje plán výkonnosti;

Or. en



AM\1223934CS.docx 85/206 PE680.885v01-00

CS

Pozměňovací návrh 491
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) porovnání plánované úrovně 
výkonnosti dotčeného poskytovatele 
letových provozních služeb s jinými 
poskytovateli letových provozních služeb, 
kteří patří do stejné referenční skupiny.

c) porovnání plánované úrovně 
výkonnosti dotčeného poskytovatele 
letových navigačních služeb s jinými 
poskytovateli letových navigačních služeb, 
kteří patří do stejné referenční skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zvážení příslušných místních 
podmínek, které mají potenciální dopad 
na plnění výkonnostních cílů 
poskytovatelem letových provozních 
služeb.

Or. en

Odůvodnění

Místní podmínky hrají klíčovou úlohu při stanovování místních cílů pro poskytovatele 
letových provozních služeb, a proto by měly být v rámci hodnocení zohledněny.

Pozměňovací návrh 493
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho musí návrh plánu výkonnosti 
splňovat tyto podmínky:

Kromě toho návrh plánu výkonnosti 
zohlední klíčové předpoklady použité jako 
základ pro stanovení cílů a opatření k 
jejich dosažení v referenčním období a 
musí být úplný co do údajů a podkladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) klíčové předpoklady použité jako 
základ pro stanovení cílů a opatření k 
jejich dosažení v referenčním období, 
včetně základních hodnot, prognóz 
provozu a zvolených ekonomických 
předpokladů, musí být přesné, přiměřené 
a soudržné;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) návrh plánu výkonnosti musí být 
úplný co do údajů a podkladů;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 496
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nákladové základy poplatků musí 
být v souladu s článkem 20.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozdělení nákladů mezi traťové 
navigační služby a letištní a přibližovací 
služby posuzuje agentura působící jako 
PRB na základě metodiky uvedené v čl. 10 
odst. 3 písm. k) a klasifikace jednotlivých 
služeb, jak je posoudila Komise podle 
článku 12.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozdělení nákladů mezi traťové 
navigační služby a letištní a přibližovací 
služby posuzuje agentura působící jako 
PRB na základě metodiky uvedené v čl. 10 
odst. 3 písm. k) a klasifikace jednotlivých 
služeb, jak je posoudila Komise podle 

4. Rozdělení nákladů mezi traťové 
navigační služby a letištní a přibližovací 
služby posuzuje vnitrostátní dozorový 
orgán na základě metodiky uvedené v čl. 
10 odst. 3 písm. k).
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článku 12.

Or. en

Odůvodnění

Místní okolnosti mají zásadní vliv na rozdělení nákladů mezi traťové navigační služby a 
letištní a přibližovací služby. Posouzení tohoto rozdělení by proto měly provádět vnitrostátní 
dozorové orgány, nikoli PRB.

Pozměňovací návrh 499
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozdělení nákladů mezi traťové 
navigační služby a letištní a přibližovací 
služby posuzuje agentura působící jako 
PRB na základě metodiky uvedené v čl. 10 
odst. 3 písm. k) a klasifikace jednotlivých 
služeb, jak je posoudila Komise podle 
článku 12.

4. Rozdělení nákladů mezi traťové 
navigační služby a letištní a přibližovací 
služby posuzuje vnitrostátní dozorový 
orgán na základě metodiky uvedené v čl. 
10 odst. 3 písm. k) a klasifikace 
jednotlivých služeb, jak je posoudila 
Komise podle článku 12.

Or. enOdůvodnění

S cílem zajistit dostatečné uznání místních potřeb, zvláštností, prostředí a omezení, musí být 
vnitrostátní regulační úřady (vnitrostátní dozorové orgány) odpovědné za přijetí, posouzení a 
schválení plánu výkonnosti pro traťové navigační služby. Orgán pro kontrolu výkonnosti 
(PRB) bude muset posoudit a schválit formální správnost vnitrostátních příspěvků a použije je 
ve svém evropském výkaznictví a srovnávacích analýzách.

Pozměňovací návrh 500
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Julie 
Lechanteux, Philippe Olivier, Roman Haider

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozdělení nákladů mezi traťové 
navigační služby a letištní a přibližovací 

4. Rozdělení nákladů mezi traťové 
navigační služby a letištní a přibližovací 
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služby posuzuje agentura působící jako 
PRB na základě metodiky uvedené v čl. 10 
odst. 3 písm. k) a klasifikace jednotlivých 
služeb, jak je posoudila Komise podle 
článku 12.

služby posuzuje agentura působící jako 
PRB na základě metodiky uvedené v čl. 10 
odst. 3 písm. k) a klasifikace jednotlivých 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Julie 
Lechanteux, Philippe Olivier, Roman Haider

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb uvedené v odstavci 1, 
případně včetně rozdělení nákladů mezi 
traťové navigační služby a letištní a 
přibližovací služby, se předkládají k 
posouzení a schválení agentuře působící 
jako PRB.

5. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb uvedené v odstavci 1, 
případně včetně rozdělení nákladů mezi 
traťové navigační služby a letištní a 
přibližovací služby, se předkládají 
agentuře působící jako PRB, která 
posoudí soulad se systémy výkonnosti a 
poplatků a s cíli EU, jakož i 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu k 
posouzení a schválení.

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb uvedené v odstavci 1, 
případně včetně rozdělení nákladů mezi 
traťové navigační služby a letištní a 
přibližovací služby, se předkládají k 
posouzení a schválení agentuře působící 

5. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb uvedené v odstavci 1, 
případně včetně rozdělení nákladů mezi 
traťové navigační služby a letištní a 
přibližovací služby, se předkládají k 
posouzení a schválení vnitrostátnímu 
dozorovému orgánu a také PRB k 
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jako PRB. posouzení a schválení formální správnosti 
a pro účely evropského výkaznictví a 
srovnávacích analýz.

Or. enOdůvodnění

S cílem zajistit dostatečné uznání místních potřeb, zvláštností, prostředí a omezení, musí být 
vnitrostátní regulační úřady (vnitrostátní dozorové orgány) odpovědné za přijetí, posouzení a 
schválení plánu výkonnosti pro traťové navigační služby. Orgán pro kontrolu výkonnosti 
(PRB) bude muset posoudit a schválit formální správnost vnitrostátních příspěvků a použije je 
ve svém evropském výkaznictví a srovnávacích analýzách.

Pozměňovací návrh 503
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Návrhy plánů výkonnosti 
traťových navigačních služeb uvedené v 
odstavci 1, případně včetně rozdělení 
nákladů mezi traťové navigační služby a 
letištní a přibližovací služby, se předkládají 
k posouzení a schválení agentuře působící 
jako PRB.

5. Návrhy plánů výkonnosti uvedené 
v odstavci 1 se předkládají PRB k 
posouzení.

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb uvedené v odstavci 1, 
případně včetně rozdělení nákladů mezi 
traťové navigační služby a letištní a 
přibližovací služby, se předkládají k 
posouzení a schválení agentuře působící 
jako PRB.

5. Návrhy plánů výkonnosti traťových 
navigačních služeb uvedené v odstavci 1, 
případně včetně rozdělení nákladů mezi 
traťové navigační služby a letištní a 
přibližovací služby, se předkládají k 
posouzení a schválení vnitrostátnímu 
dozorovému orgánu.
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Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit dostatečné uznání místních potřeb, zvláštností, prostředí a omezení, musí být 
vnitrostátní regulační úřady (vnitrostátní dozorové orgány) odpovědné za posouzení a 
schválení plánu výkonnosti pro traťové navigační služby. Během schvalování řádně zváží 
posouzení souladu místních cílů s cíli pro celou Unii, které provedl PRB (viz následné 
navrhované změny).

Pozměňovací návrh 505
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V případě, že určený poskytovatel 
letových provozních služeb poskytuje jak 
traťové navigační služby, tak letištní a 
přibližovací služby, agentura působící 
jako PRB nejprve posoudí rozdělení 
nákladů mezi příslušné služby v souladu s 
odstavcem 4.

vypouští se

Pokud agentura působící jako PRB zjistí, 
že rozdělení nákladů není v souladu s 
metodikou nebo klasifikací podle odstavce 
4, předloží určený poskytovatel letových 
provozních služeb nový návrh plánu 
výkonnosti, který s uvedenou metodikou a 
klasifikací bude v souladu.
Konstatuje-li agentura působící jako PRB, 
že rozdělení nákladů je v souladu s 
uvedenou metodikou a klasifikací, přijme 
rozhodnutí v tomto smyslu a oznámí jej 
určenému poskytovateli letových 
provozních služeb a dotčenému 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu. 
Závěry tohoto rozhodnutí jsou pro 
vnitrostátní dozorový orgán závazné, 
pokud jde o rozdělení nákladů pro účely 
posouzení návrhu plánu výkonnosti pro 
letištní a přibližovací služby uvedeného v 
článku 14.
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Or. en

Pozměňovací návrh 506
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V případě, že určený poskytovatel 
letových provozních služeb poskytuje jak 
traťové navigační služby, tak letištní a 
přibližovací služby, agentura působící 
jako PRB nejprve posoudí rozdělení 
nákladů mezi příslušné služby v souladu s 
odstavcem 4.

6. V případě, že určený poskytovatel 
letových provozních služeb poskytuje jak 
traťové navigační služby, tak letištní a 
přibližovací služby, vnitrostátní dozorový 
orgán ve spolupráci s PRB nejprve 
posoudí rozdělení nákladů mezi příslušné 
služby v souladu s odstavcem 4, aby se 
zajistila soudržnost v rámci plánů 
výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V případě, že určený poskytovatel 
letových provozních služeb poskytuje jak 
traťové navigační služby, tak letištní a 
přibližovací služby, agentura působící 
jako PRB nejprve posoudí rozdělení 
nákladů mezi příslušné služby v souladu s 
odstavcem 4.

6. V případě, že určený poskytovatel 
letových provozních služeb poskytuje jak 
traťové navigační služby, tak letištní a 
přibližovací služby, vnitrostátní dozorový 
orgán nejprve posoudí rozdělení nákladů 
mezi příslušné služby v souladu s 
odstavcem 4.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit dostatečné uznání místních potřeb, zvláštností, prostředí a omezení, musí být 
vnitrostátní regulační úřady (vnitrostátní dozorové orgány) odpovědné za posouzení rozdělení 
nákladů na traťové navigační / letištní a přibližovací služby v případě, že oba typy služeb 
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poskytuje jeden subjekt.

Pozměňovací návrh 508
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud agentura působící jako PRB zjistí, 
že rozdělení nákladů není v souladu s 
metodikou nebo klasifikací podle odstavce 
4, předloží určený poskytovatel letových 
provozních služeb nový návrh plánu 
výkonnosti, který s uvedenou metodikou a 
klasifikací bude v souladu.

Pokud vnitrostátní dozorový orgán a PRB 
zjistí, že rozdělení nákladů není v souladu s 
metodikou nebo klasifikací podle odstavce 
4, předloží určený poskytovatel letových 
provozních služeb nový návrh plánu 
výkonnosti, který s uvedenou metodikou a 
klasifikací bude v souladu.

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud agentura působící jako PRB zjistí, 
že rozdělení nákladů není v souladu s 
metodikou nebo klasifikací podle odstavce 
4, předloží určený poskytovatel letových 
provozních služeb nový návrh plánu 
výkonnosti, který s uvedenou metodikou a 
klasifikací bude v souladu.

Pokud vnitrostátní dozorový orgán zjistí, 
že rozdělení nákladů není v souladu s 
metodikou podle odstavce 4, předloží 
určený poskytovatel letových provozních 
služeb nový návrh plánu výkonnosti, který 
s uvedenou metodikou bude v souladu.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit dostatečné uznání místních potřeb, zvláštností, prostředí a omezení, musí být 
vnitrostátní regulační úřady (vnitrostátní dozorové orgány) odpovědné za posouzení rozdělení 
nákladů na traťové navigační / letištní a přibližovací služby v případě, že oba typy služeb 
poskytuje jeden subjekt. 
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Pozměňovací návrh 510
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konstatuje-li agentura působící jako PRB, 
že rozdělení nákladů je v souladu s 
uvedenou metodikou a klasifikací, přijme 
rozhodnutí v tomto smyslu a oznámí jej 
určenému poskytovateli letových 
provozních služeb a dotčenému 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu. 
Závěry tohoto rozhodnutí jsou pro 
vnitrostátní dozorový orgán závazné, 
pokud jde o rozdělení nákladů pro účely 
posouzení návrhu plánu výkonnosti pro 
letištní a přibližovací služby uvedeného v 
článku 14.

Konstatuje-li vnitrostátní dozorový orgán 
a PRB, že rozdělení nákladů je v souladu s 
uvedenou metodikou a klasifikací, přijme 
PRB rozhodnutí v tomto smyslu a oznámí 
jej určenému poskytovateli letových 
provozních služeb. Vnitrostátní dozorový 
orgán zajistí soulad se závěry tohoto 
rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konstatuje-li agentura působící jako PRB, 
že rozdělení nákladů je v souladu s 
uvedenou metodikou a klasifikací, přijme 
rozhodnutí v tomto smyslu a oznámí jej 
určenému poskytovateli letových 
provozních služeb a dotčenému 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu. Závěry 
tohoto rozhodnutí jsou pro vnitrostátní 
dozorový orgán závazné, pokud jde o 
rozdělení nákladů pro účely posouzení 
návrhu plánu výkonnosti pro letištní a 
přibližovací služby uvedeného v článku 

Konstatuje-li agentura působící jako PRB, 
že rozdělení nákladů je v souladu s 
uvedenou metodikou a klasifikací, přijme 
rozhodnutí v tomto smyslu a oznámí jej 
určenému poskytovateli letových 
provozních služeb a dotčenému 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu. 
Vnitrostátní dozorový orgán zajistí soulad 
se závěry tohoto rozhodnutí.
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14.

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konstatuje-li agentura působící jako PRB, 
že rozdělení nákladů je v souladu s 
uvedenou metodikou a klasifikací, přijme 
rozhodnutí v tomto smyslu a oznámí jej 
určenému poskytovateli letových 
provozních služeb a dotčenému 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu. 
Závěry tohoto rozhodnutí jsou pro 
vnitrostátní dozorový orgán závazné, 
pokud jde o rozdělení nákladů pro účely 
posouzení návrhu plánu výkonnosti pro 
letištní a přibližovací služby uvedeného v 
článku 14.

Konstatuje-li vnitrostátní dozorový orgán, 
že rozdělení nákladů je v souladu s 
uvedenou metodikou a klasifikací, přijme 
rozhodnutí v tomto smyslu a oznámí jej 
určenému poskytovateli letových 
provozních služeb. Závěry tohoto 
rozhodnutí jsou pro určeného 
poskytovatele letových provozních služeb 
závazné, pokud jde o návrh plánu 
výkonnosti pro letištní a přibližovací 
služby uvedený v článku 14.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit dostatečné uznání místních potřeb, zvláštností, prostředí a omezení, musí být 
vnitrostátní regulační úřady (vnitrostátní dozorové orgány) odpovědné za posouzení rozdělení 
nákladů na traťové navigační / letištní a přibližovací služby v případě, že oba typy služeb 
poskytuje jeden subjekt. 

Pozměňovací návrh 513
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Vnitrostátní dozorový orgán 
předloží návrh plánu výkonnosti agentuře 
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působící jako PRB za účelem posouzení 
soudržnosti výkonnostních cílů pro 
traťové navigační služby s výkonnostními 
cíli pro celou Unii a posouzení souladu 
plánu výkonnosti se systémem Unie pro 
sledování výkonnosti a systémem poplatků 
Unie.
Použije-li se odstavec 6, předložení tohoto 
plánu se uskuteční po přijetí rozhodnutí o 
rozdělení nákladů vnitrostátním 
dozorovým orgánem v souladu s odst. 6 
třetím pododstavcem.
Agentura působící jako PRB posoudí 
výkonnostní cíle pro traťové navigační 
služby podle kritérií stanovených v 
odstavci 3. V návaznosti na toto posouzení 
vydá agentura působící jako PRB 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu 
doporučení ke schválení výkonnostních 
cílů, pokud agentura působící jako PRB 
považuje tyto cíle za soudržné s cíli pro 
celou Unii a pokud se domnívá, že plán je 
v souladu se systémem Unie pro sledování 
výkonnosti a systémem poplatků Unie, 
nebo k zamítnutí schválení, pokud 
agentura působící jako PRB považuje cíle 
za nesoudržné s cíli pro celou Unii nebo 
se domnívá, že plán není v souladu se 
systémem Unie pro sledování výkonnosti 
a systémem poplatků Unie. Agentura 
působící jako PRB odůvodní své 
posouzení pro každý výkonnostní cíl, 
přičemž vezme v úvahu rovněž vzájemnou 
závislost mezi klíčovými oblastmi 
výkonnosti.

Or. en

Odůvodnění

PRB je odpovědný za posouzení souladu místních cílů s cíli pro celou Unii. Svá doporučení 
poskytne vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu, který je řádně zváží v procesu schvalování 
nebo zamítnutí schválení plánů výkonnosti poskytovatelů letových provozních služeb. Při 
odůvodnění svých zjištění by měl PRB rovněž zohlednit vzájemnou závislost mezi klíčovými 
oblastmi výkonnosti. 
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Pozměňovací návrh 514
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Agentura působící jako PRB 
posoudí výkonnostní cíle pro traťové 
navigační služby a plány výkonnosti podle 
kritérií a podmínek stanovených v odstavci 
3. Použije-li se odstavec 6, provede se toto 
posouzení po přijetí rozhodnutí o rozdělení 
nákladů v souladu s odst. 6 čtvrtým 
pododstavcem.

7. PRB posoudí formální správnost 
provádění evropských regulačních 
požadavků. Vnitrostátní dozorový orgán 
posoudí výkonnostní cíle pro traťové 
navigační služby a plány výkonnosti podle 
kritérií a podmínek stanovených v odstavci 
3. Použije-li se odstavec 6, provede se toto 
posouzení po přijetí rozhodnutí o rozdělení 
nákladů v souladu s odst. 6 čtvrtým 
pododstavcem.

Pokud PRB zjistí, že evropské regulační 
požadavky jsou splněny, schválí je.
Pokud PRB zjistí, že evropské regulační 
požadavky nejsou splněny, jejich 
schválení zamítne.

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Agentura působící jako PRB 
posoudí výkonnostní cíle pro traťové 
navigační služby a plány výkonnosti podle 
kritérií a podmínek stanovených v odstavci 
3. Použije-li se odstavec 6, provede se toto 
posouzení po přijetí rozhodnutí o rozdělení 
nákladů v souladu s odst. 6 čtvrtým 
pododstavcem.

7. Agentura působící jako PRB 
posoudí výkonnostní cíle pro traťové 
navigační služby a plány výkonnosti podle 
kritérií a podmínek stanovených v odstavci 
3, zejména pokud jde o klima a životní 
prostředí, s cílem zajistit jejich plný soulad 
s cíli snižování emisí v rámci evropského 
právního rámce pro klima a s cíli Zelené 
dohody pro Evropu. Použije-li se odstavec 
6, provede se toto posouzení po přijetí 
rozhodnutí o rozdělení nákladů v souladu s 
odst. 6 čtvrtým pododstavcem.
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Or. en

Pozměňovací návrh 516
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Agentura působící jako PRB 
posoudí výkonnostní cíle pro traťové 
navigační služby a plány výkonnosti podle 
kritérií a podmínek stanovených v odstavci 
3. Použije-li se odstavec 6, provede se toto 
posouzení po přijetí rozhodnutí o rozdělení 
nákladů v souladu s odst. 6 čtvrtým 
pododstavcem.

7. Vnitrostátní dozorový orgán 
posoudí výkonnostní cíle pro traťové 
navigační služby a plány výkonnosti podle 
kritérií a podmínek stanovených v odstavci 
3, přičemž vezme řádně v úvahu 
vzájemnou závislost mezi klíčovými 
oblastmi výkonnosti. Vnitrostátní 
dozorový orgán ve svém posouzení 
zohlední doporučení agentury působící 
jako PRB uvedená v odstavci 6a. Použije-
li se odstavec 6, provede se toto posouzení 
po přijetí rozhodnutí o rozdělení nákladů v 
souladu s odst. 6 třetím pododstavcem.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní dozorové orgány musí být odpovědné za posuzování místních výkonnostních cílů 
poskytovatelů letových provozních služeb. Znají totiž nejlépe místní specifika a omezení. 
Neměl by proto být uplatňován univerzální přístup. Vnitrostátní dozorový orgán ve svém 
posouzení řádně zváží vzájemnou závislost mezi klíčovými oblastmi výkonnosti a zohlední 
doporučení vydaná PRB.

Pozměňovací návrh 517
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Agentura působící jako PRB 
posoudí výkonnostní cíle pro traťové 
navigační služby a plány výkonnosti podle 

7. PRB posoudí výkonnostní cíle a 
plány výkonnosti podle kritérií 
stanovených v odstavci 3 a s výhradou 
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kritérií a podmínek stanovených v odstavci 
3. Použije-li se odstavec 6, provede se toto 
posouzení po přijetí rozhodnutí o 
rozdělení nákladů v souladu s odst. 6 
čtvrtým pododstavcem.

ustanovení článku 14 a článku 15 
prováděcího nařízení Komise (EU) 
2019/317.

Or. en

Pozměňovací návrh 518
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Agentura působící jako PRB 
posoudí výkonnostní cíle pro traťové 
navigační služby a plány výkonnosti podle 
kritérií a podmínek stanovených v odstavci 
3. Použije-li se odstavec 6, provede se toto 
posouzení po přijetí rozhodnutí o 
rozdělení nákladů v souladu s odst. 6 
čtvrtým pododstavcem.

7. Agentura působící jako PRB 
posoudí výkonnostní cíle pro traťové 
navigační služby a plány výkonnosti podle 
kritérií a podmínek stanovených v odstavci 
3. Zjistí-li agentura působící jako PRB, že 
návrh plánu výkonnosti splňuje uvedená 
kritéria a podmínky, uvědomí o tom 
vnitrostátní dozorový orgán.

Or. en

Pozměňovací návrh 519
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zjistí-li agentura působící jako PRB, že 
návrh plánu výkonnosti splňuje uvedená 
kritéria a podmínky, schválí jej.

Zjistí-li vnitrostátní dozorový orgán, že 
návrh plánu výkonnosti splňuje uvedená 
kritéria a podmínky stanovené v odstavci 
3, schválí jej.

Or. en
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Pozměňovací návrh 520
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zjistí-li agentura působící jako PRB, že 
návrh plánu výkonnosti splňuje uvedená 
kritéria a podmínky, schválí jej.

Zjistí-li vnitrostátní dozorový orgán, že 
návrh plánu výkonnosti splňuje uvedená 
kritéria a podmínky, schválí jej.

Or. en

Pozměňovací návrh 521
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zjistí-li agentura působící jako PRB, že 
návrh plánu výkonnosti splňuje uvedená 
kritéria a podmínky, schválí jej.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 522
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud agentura působící jako PRB zjistí, 
že jeden nebo více výkonnostních cílů pro 
traťové navigační služby není v souladu s 
výkonnostními cíli na úrovni Unie nebo že 
plán výkonnosti nesplňuje dodatečné 
podmínky stanovené v odstavci 3, 
schválení nevydá.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 523
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud agentura působící jako PRB zjistí, 
že jeden nebo více výkonnostních cílů pro 
traťové navigační služby není v souladu s 
výkonnostními cíli na úrovni Unie nebo že 
plán výkonnosti nesplňuje dodatečné 
podmínky stanovené v odstavci 3, 
schválení nevydá.

Pokud vnitrostátní dozorový orgán zjistí, 
že jeden nebo více výkonnostních cílů pro 
traťové navigační služby není v souladu s 
výkonnostními cíli na úrovni Unie nebo že 
plán výkonnosti nesplňuje dodatečné 
podmínky stanovené v odstavci 3, 
schválení nevydá.

V každém případě vnitrostátní dozorový 
orgán odůvodní své rozhodnutí a to, jak 
zohlednil posouzení agentury, která 
působí jako PRB.

Or. en

Pozměňovací návrh 524
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud agentura působící jako PRB zjistí, 
že jeden nebo více výkonnostních cílů pro 
traťové navigační služby není v souladu s 
výkonnostními cíli na úrovni Unie nebo že 
plán výkonnosti nesplňuje dodatečné 
podmínky stanovené v odstavci 3, 
schválení nevydá.

Pokud vnitrostátní dozorový orgán zjistí, 
že jeden nebo více výkonnostních cílů pro 
traťové navigační služby není v souladu s 
výkonnostními cíli na úrovni Unie nebo že 
plán výkonnosti nesplňuje dodatečné 
podmínky stanovené v odstavci 3, 
schválení nevydá.

Or. enOdůvodnění

S cílem zajistit dostatečné uznání místních potřeb, zvláštností, prostředí a omezení, musí být 
vnitrostátní regulační úřady (vnitrostátní dozorové orgány) odpovědné za přijetí, posouzení a 
schválení plánu výkonnosti pro traťové navigační služby. Orgán pro kontrolu výkonnosti 
(PRB) bude muset posoudit a schválit formální správnost vnitrostátních příspěvků a použije je 
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ve svém evropském výkaznictví a srovnávacích analýzách.

Pozměňovací návrh 525
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Massimo Casanova, Roman Haider, Julie 
Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud agentura působící jako PRB zjistí, 
že jeden nebo více výkonnostních cílů pro 
traťové navigační služby není v souladu s 
výkonnostními cíli na úrovni Unie nebo že 
plán výkonnosti nesplňuje dodatečné 
podmínky stanovené v odstavci 3, 
schválení nevydá.

Pokud agentura působící jako PRB zjistí, 
že jeden nebo více výkonnostních cílů pro 
traťové navigační služby není v souladu s 
výkonnostními cíli na úrovni Unie nebo že 
plán výkonnosti nesplňuje dodatečné 
podmínky stanovené v odstavci 3, uvědomí 
o tom vnitrostátní dozorový orgán.

Or. en

Pozměňovací návrh 526
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Jestliže agentura působící jako 
PRB odmítla schválit návrh plánu 
výkonnosti v souladu s odstavcem 7, 
předloží určený poskytovatel letových 
provozních služeb revidovaný návrh plánu 
výkonnosti, případně včetně revidovaných 
cílů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 527
Karima Delli
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Jestliže agentura působící jako PRB 
odmítla schválit návrh plánu výkonnosti v 
souladu s odstavcem 7, předloží určený 
poskytovatel letových provozních služeb 
revidovaný návrh plánu výkonnosti, 
případně včetně revidovaných cílů.

8. Jestliže agentura působící jako PRB 
odmítla schválit návrh plánu výkonnosti v 
souladu s odstavcem 7, předloží určený 
poskytovatel letových provozních služeb 
revidovaný návrh plánu výkonnosti, 
případně včetně revidovaných cílů, 
zejména pokud jde o oblast klimatu a 
životního prostředí, s cílem zajistit plný 
soulad s cíli snižování emisí v rámci 
evropského právního rámce pro klima a s 
cíli Zelené dohody pro Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Jestliže agentura působící jako PRB 
odmítla schválit návrh plánu výkonnosti 
v souladu s odstavcem 7, předloží určený 
poskytovatel letových provozních služeb 
revidovaný návrh plánu výkonnosti, 
případně včetně revidovaných cílů.

8. Jestliže agentura působící jako PRB 
vydala negativní hodnocení návrhu plánu 
výkonnosti v souladu s odstavcem 7, 
předloží určený poskytovatel letových 
provozních služeb revidovaný návrh plánu 
výkonnosti, případně včetně revidovaných 
cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 529
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Jestliže agentura působící jako 
PRB odmítla schválit návrh plánu 
výkonnosti v souladu s odstavcem 7, 
předloží určený poskytovatel letových 
provozních služeb revidovaný návrh plánu 
výkonnosti, případně včetně revidovaných 
cílů.

8. Jestliže vnitrostátní dozorový 
orgán odmítl schválit návrh plánu 
výkonnosti v souladu s odstavcem 7, 
předloží určený poskytovatel letových 
provozních služeb revidovaný návrh plánu 
výkonnosti, případně včetně revidovaných 
cílů.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit dostatečné uznání místních potřeb, zvláštností, prostředí a omezení, musí být 
vnitrostátní regulační úřady (vnitrostátní orgány dohledu) odpovědné za posouzení 
a schválení plánu výkonnosti pro traťové navigační služby.

Pozměňovací návrh 530
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Jestliže agentura působící jako 
PRB odmítla schválit návrh plánu 
výkonnosti v souladu s odstavcem 7, 
předloží určený poskytovatel letových 
provozních služeb revidovaný návrh plánu 
výkonnosti, případně včetně revidovaných 
cílů.

8. Jestliže vnitrostátní dozorový 
orgán odmítl schválit správné provádění 
evropských regulačních požadavků 
v souladu s odstavcem 7, předloží určený 
poskytovatel letových provozních služeb 
revidovaný návrh plánu výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. [...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Agentura působící jako PRB 
posoudí revidovaný návrh plánu 
výkonnosti uvedený v odstavci 8 podle 
kritérií a podmínek stanovených v odstavci 
3. Splňuje-li revidovaný návrh plánu 
výkonnosti tato kritéria a podmínky, 
agentura působící jako PRB jej schválí.

9. Vnitrostátní dozorový orgán 
posoudí revidovaný návrh plánu 
výkonnosti uvedený v odstavci 8 podle 
kritérií a podmínek stanovených v odstavci 
3. Agentura působící jako PRB podporuje 
vnitrostátní dozorový orgán tím, že 
posuzuje revidovaný návrh plánu 
výkonnosti uvedený v odstavci 8, pokud 
jde o jeho soulad se systémem Unie pro 
sledování výkonnosti a systémem poplatků 
Unie, jakož i o soulad výkonnostních cílů 
s cíli pro celou Unii. PRB předloží 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu 
revidovaná doporučení. Splňuje-li 
revidovaný návrh plánu výkonnosti tato 
kritéria a podmínky, vnitrostátní dozorový 
orgán jej schválí.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit dostatečné uznání místních potřeb, zvláštností, prostředí a omezení, musí být 
vnitrostátní regulační úřady (vnitrostátní dozorové orgány) odpovědné za posouzení 
a schválení plánu výkonnosti pro traťové služby. Podmínky stanovené v odst. 3 třetím 
pododstavci zahrnují rovněž dopravní a makroekonomické předpoklady.

Pozměňovací návrh 533
Bogusław Liberadzki
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Agentura působící jako PRB 
posoudí revidovaný návrh plánu 
výkonnosti uvedený v odstavci 8 podle 
kritérií a podmínek stanovených v odstavci 
3. Splňuje-li revidovaný návrh plánu 
výkonnosti tato kritéria a podmínky, 
agentura působící jako PRB jej schválí.

9. PRB posoudí revidovaný návrh 
plánu výkonnosti uvedený v odstavci 8 
podle kritérií a podmínek stanovených 
v odstavci 3. Splňuje-li revidovaný návrh 
plánu výkonnosti tato kritéria a podmínky, 
PRB jej schválí.

Vnitrostátní dozorový orgán posoudí 
revidovaný návrh plánu výkonnosti 
uvedený v odstavci 8 podle kritérií 
a podmínek stanovených v odstavci 3. 
Splňuje-li revidovaný návrh plánu 
výkonnosti tato kritéria a podmínky, 
vnitrostátní dozorový orgán jej schválí.

Or. en

Pozměňovací návrh 534
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Agentura působící jako PRB 
posoudí revidovaný návrh plánu 
výkonnosti uvedený v odstavci 8 podle 
kritérií a podmínek stanovených v odstavci 
3. Splňuje-li revidovaný návrh plánu 
výkonnosti tato kritéria a podmínky, 
agentura působící jako PRB jej schválí.

9. Agentura působící jako PRB 
posoudí revidovaný návrh plánu 
výkonnosti uvedený v odstavci 8 podle 
kritérií a podmínek stanovených v odstavci 
3. Splňuje-li revidovaný návrh plánu 
výkonnosti tato kritéria a podmínky, 
agentura působící jako PRB o tom 
uvědomí vnitrostátní dozorový orgán.

Or. en

Pozměňovací návrh 535
Bogusław Liberadzki
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 9 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že revidovaný návrh plánu 
výkonnosti tato kritéria a podmínky 
nesplňuje, agentura působící jako PRB jej 
neschválí a požádá dotčeného určeného 
poskytovatele letových provozních služeb, 
aby předložil konečný návrh plánu 
výkonnosti.

V případě, že revidovaný návrh plánu 
výkonnosti evropské regulační požadavky 
nebo kritéria a podmínky uvedené 
v odstavci 8 nesplňuje, PRB v případě 
evropských regulačních požadavků, nebo 
vnitrostátní dozorový orgán v případě 
posouzení plánu výkonnosti revidovaný 
návrh plánu výkonnosti neschválí 
a požádá dotčeného určeného 
poskytovatele letových provozních služeb, 
aby předložil konečný návrh plánu 
výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 9 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že revidovaný návrh plánu 
výkonnosti tato kritéria a podmínky 
nesplňuje, agentura působící jako PRB jej 
neschválí a požádá dotčeného určeného 
poskytovatele letových provozních služeb, 
aby předložil konečný návrh plánu 
výkonnosti.

V případě, že revidovaný návrh plánu 
výkonnosti tato kritéria a podmínky 
nesplňuje, vnitrostátní dozorový orgán jej 
neschválí a požádá dotčeného určeného 
poskytovatele letových provozních služeb, 
aby předložil konečný návrh plánu 
výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 9 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že revidovaný návrh plánu 
výkonnosti tato kritéria a podmínky 
nesplňuje, agentura působící jako PRB jej 
neschválí a požádá dotčeného určeného 
poskytovatele letových provozních služeb, 
aby předložil konečný návrh plánu 
výkonnosti.

V případě, že revidovaný návrh plánu 
výkonnosti tato kritéria a podmínky 
nesplňuje, agentura působící jako PRB 
požádá dotčeného určeného poskytovatele 
letových provozních služeb, aby předložil 
konečný návrh plánu výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je revidovaný návrh plánu 
výkonnosti předložený v souladu 
s odstavcem 8 zamítnut, protože jeho 
výkonnostní cíle pro traťové navigační 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli na úrovni Unie, stanoví agentura 
působící jako PRB dotčenému určenému 
poskytovateli letových provozních služeb 
výkonnostní cíle, které jsou v souladu 
s výkonnostními cíli pro celou Unii, 
přičemž zohlední zjištění obsažená v 
rozhodnutí uvedeném v odstavci 7. V 
konečném návrhu plánu výkonnosti, který 
má předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, musí být 
uvedeny výkonnostní cíle takto stanovené 
agenturou působící jako PRB, jakož 
i opatření k dosažení těchto cílů.

Pokud je revidovaný návrh plánu 
výkonnosti předložený v souladu 
s odstavcem 8 zamítnut, protože jeho 
výkonnostní cíle pro traťové navigační 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli na úrovni Unie, zejména pokud jde 
o plný soulad s cíli snížení emisí v 
evropském právním rámci pro klima a 
s cíli Zelené dohody pro Evropu, stanoví 
agentura působící jako PRB dotčenému 
určenému poskytovateli letových 
provozních služeb výkonnostní cíle, které 
jsou v souladu s výkonnostními cíli pro 
celou Unii, přičemž zohlední zjištění 
obsažená v rozhodnutí uvedeném 
v odstavci 7. V konečném návrhu plánu 
výkonnosti, který má předložit dotčený 
určený poskytovatel letových provozních 
služeb, musí být uvedeny výkonnostní cíle 
takto stanovené agenturou působící jako 
PRB, jakož i opatření k dosažení těchto 
cílů, zvláště pokud jde o oblast klimatu 
a životního prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 539
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je revidovaný návrh plánu 
výkonnosti předložený v souladu 
s odstavcem 8 zamítnut, protože jeho 
výkonnostní cíle pro traťové navigační 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli na úrovni Unie, stanoví agentura 
působící jako PRB dotčenému určenému 
poskytovateli letových provozních služeb 
výkonnostní cíle, které jsou v souladu 
s výkonnostními cíli pro celou Unii, 
přičemž zohlední zjištění obsažená 
v rozhodnutí uvedeném v odstavci 7. 
V konečném návrhu plánu výkonnosti, 
který má předložit dotčený určený 
poskytovatel letových provozních služeb, 
musí být uvedeny výkonnostní cíle takto 
stanovené agenturou působící jako PRB, 
jakož i opatření k dosažení těchto cílů.

Pokud je předložený revidovaný návrh 
plánu výkonnosti zamítnut, protože 
nesprávně provádí evropské regulační 
požadavky, stanoví PRB soulad s těmito 
požadavky pro dotčeného určeného 
poskytovatele letových provozních služeb, 
přičemž zohlední zjištění obsažená 
v rozhodnutí uvedeném v odstavci 7. 
V konečném návrhu plánu výkonnosti, 
který má předložit dotčený určený 
poskytovatel letových provozních služeb, 
musí být vyřešeny tyto požadavky 
stanovené PRB.

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je revidovaný návrh plánu 
výkonnosti předložený v souladu 
s odstavcem 8 zamítnut, protože jeho 
výkonnostní cíle pro traťové navigační 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli na úrovni Unie, stanoví agentura 
působící jako PRB dotčenému určenému 
poskytovateli letových provozních služeb 

Pokud je revidovaný návrh plánu 
výkonnosti předložený v souladu 
s odstavcem 8 zamítnut, protože jeho 
výkonnostní cíle pro traťové navigační 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli na úrovni Unie, dohodne agentura 
působící jako PRB s vnitrostátním 
dozorovým orgánem poskytovatele 
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výkonnostní cíle, které jsou v souladu 
s výkonnostními cíli pro celou Unii, 
přičemž zohlední zjištění obsažená 
v rozhodnutí uvedeném v odstavci 7. 
V konečném návrhu plánu výkonnosti, 
který má předložit dotčený určený 
poskytovatel letových provozních služeb, 
musí být uvedeny výkonnostní cíle takto 
stanovené agenturou působící jako PRB, 
jakož i opatření k dosažení těchto cílů.

letových provozních služeb dosažitelné 
výkonnostní cíle a opatření k dosažení 
těchto cílů. Pokud toho nebude možné 
dosáhnout, bude věc postoupena 
k příslušnému soudnímu odvolacímu 
řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 541
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je revidovaný návrh plánu 
výkonnosti předložený v souladu 
s odstavcem 8 zamítnut, protože jeho 
výkonnostní cíle pro traťové navigační 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli na úrovni Unie, stanoví agentura 
působící jako PRB dotčenému určenému 
poskytovateli letových provozních služeb 
výkonnostní cíle, které jsou v souladu 
s výkonnostními cíli pro celou Unii, 
přičemž zohlední zjištění obsažená 
v rozhodnutí uvedeném v odstavci 7. 
V konečném návrhu plánu výkonnosti, 
který má předložit dotčený určený 
poskytovatel letových provozních služeb, 
musí být uvedeny výkonnostní cíle takto 
stanovené agenturou působící jako PRB, 
jakož i opatření k dosažení těchto cílů.

Pokud je revidovaný návrh plánu 
výkonnosti předložený v souladu 
s odstavcem 8 zamítnut, protože jeho 
výkonnostní cíle pro traťové navigační 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli na úrovni Unie, stanoví vnitrostátní 
dozorový orgán dotčenému určenému 
poskytovateli letových provozních služeb 
výkonnostní cíle, které jsou v souladu 
s výkonnostními cíli pro celou Unii, 
přičemž zohlední zjištění obsažená 
v rozhodnutí uvedeném v odstavci 7. 
V konečném návrhu plánu výkonnosti, 
který má předložit dotčený určený 
poskytovatel letových provozních služeb, 
musí být uvedeny výkonnostní cíle takto 
stanovené vnitrostátním dozorovým 
orgánem, jakož i opatření k dosažení 
těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 542
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
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Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je revidovaný návrh plánu 
výkonnosti předložený v souladu 
s odstavcem 8 zamítnut, protože jeho 
výkonnostní cíle pro traťové navigační 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli na úrovni Unie, stanoví agentura 
působící jako PRB dotčenému určenému 
poskytovateli letových provozních služeb 
výkonnostní cíle, které jsou v souladu 
s výkonnostními cíli pro celou Unii, 
přičemž zohlední zjištění obsažená v 
rozhodnutí uvedeném v odstavci 7. V 
konečném návrhu plánu výkonnosti, který 
má předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, musí být 
uvedeny výkonnostní cíle takto stanovené 
agenturou působící jako PRB, jakož 
i opatření k dosažení těchto cílů.

Pokud revidovaný návrh plánu výkonnosti 
předložený v souladu s odstavcem 8 
obsahuje výkonnostní cíle pro traťové 
navigační služby, které nejsou v souladu 
s výkonnostními cíli na úrovni Unie, 
stanoví agentura působící jako PRB 
dotčenému určenému poskytovateli 
letových provozních služeb výkonnostní 
cíle, které jsou v souladu s výkonnostními 
cíli pro celou Unii, přičemž zohlední 
zjištění obsažená v rozhodnutí uvedeném 
v odstavci 7. V konečném návrhu plánu 
výkonnosti, který má předložit dotčený 
určený poskytovatel letových provozních 
služeb, musí být uvedeny výkonnostní cíle 
takto stanovené vnitrostátním dozorovým 
orgánem, jakož i opatření k dosažení 
těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 543
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 9 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bylo-li schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu 
s odstavcem 8 zamítnuto pouze proto, že 
nesplňuje podmínky stanovené v odst. 3 
třetím pododstavci, uvedou se v konečném 
návrhu plánu výkonnosti, který má 
předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, výkonnostní 
cíle z návrhu plánu výkonnosti, u nichž 
agentura působící jako PRB konstatovala 
soulad s výkonnostními cíli pro celou Unii, 

Bylo-li schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu 
s odstavcem 8 zamítnuto pouze proto, že 
návrh nesplňuje podmínky stanovené 
v odst. 3 třetím pododstavci, uvedou se 
v konečném návrhu plánu výkonnosti, 
který má předložit dotčený určený 
poskytovatel letových provozních služeb, 
výkonnostní cíle z návrhu plánu 
výkonnosti, u nichž agentura působící jako 
PRB konstatovala soulad s výkonnostními 
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a nezbytné změny u podmínek, které podle 
agentury působící jako PRB nebyly 
splněny.

cíli pro celou Unii, a nezbytné změny 
u podmínek, které podle agentury působící 
jako PRB nebyly splněny, zejména pokud 
jde o oblasti klimatu a životního prostředí, 
s cílem zajistit plný soulad s cíli snížení 
emisí v evropském právním rámci pro 
klima a s cíli Zelené dohody pro Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 544
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 9 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bylo-li schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu 
s odstavcem 8 zamítnuto pouze proto, že 
nesplňuje podmínky stanovené v odst. 3 
třetím pododstavci, uvedou se v konečném 
návrhu plánu výkonnosti, který má 
předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, výkonnostní 
cíle z návrhu plánu výkonnosti, u nichž 
agentura působící jako PRB konstatovala 
soulad s výkonnostními cíli pro celou 
Unii, a nezbytné změny u podmínek, které 
podle agentury působící jako PRB nebyly 
splněny.

Pokud je revidovaný návrh plánu 
výkonnosti předložený v souladu 
s odstavcem 8 zamítnut, protože jeho 
výkonnostní cíle pro traťové letové 
navigační služby nejsou v souladu 
s výkonnostními cíli na úrovni Unie, 
stanoví vnitrostátní dozorový orgán 
dotčenému určenému poskytovateli 
letových provozních služeb výkonnostní 
cíle, které jsou v souladu s výkonnostními 
cíli pro celou Unii, přičemž zohlední 
zjištění obsažená v rozhodnutí uvedeném 
v odstavci 7. V konečném návrhu plánu 
výkonnosti, který má předložit dotčený 
určený poskytovatel letových provozních 
služeb, musí být uvedeny výkonnostní cíle 
takto stanovené vnitrostátním dozorovým 
orgánem, jakož i opatření k dosažení 
těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 545
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 9 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bylo-li schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu 
s odstavcem 8 zamítnuto pouze proto, že 
nesplňuje podmínky stanovené v odst. 3 
třetím pododstavci, uvedou se v konečném 
návrhu plánu výkonnosti, který má 
předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, výkonnostní 
cíle z návrhu plánu výkonnosti, u nichž 
agentura působící jako PRB konstatovala 
soulad s výkonnostními cíli pro celou Unii, 
a nezbytné změny u podmínek, které podle 
agentury působící jako PRB nebyly 
splněny.

Bylo-li schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu 
s odstavcem 8 zamítnuto pouze proto, že 
návrh nesplňuje podmínky stanovené 
v odst. 3 třetím pododstavci, uvedou se 
v konečném návrhu plánu výkonnosti, 
který má předložit dotčený určený 
poskytovatel letových provozních služeb, 
změny nezbytné u podmínek, které podle 
vnitrostátního dozorového orgánu nebyly 
splněny. Konečný návrh obsahuje 
výkonnostní cíle z návrhu plánu 
výkonnosti, u nichž vnitrostátní dozorový 
orgán konstatoval soulad s výkonnostními 
cíli pro celou Unii, pokud změny 
předpokladů nemají přímý dopad na 
dotčené cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Philippe Olivier, Julie Lechanteux

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 9 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bylo-li schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu 
s odstavcem 8 zamítnuto pouze proto, že 
nesplňuje podmínky stanovené v odst. 3 
třetím pododstavci, uvedou se v konečném 
návrhu plánu výkonnosti, který má 
předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, výkonnostní 
cíle z návrhu plánu výkonnosti, u nichž 
agentura působící jako PRB konstatovala 
soulad s výkonnostními cíli pro celou Unii, 
a nezbytné změny u podmínek, které podle 
agentury působící jako PRB nebyly 
splněny.

Bylo-li posouzení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu 
s odstavcem 8 negativní pouze proto, že 
návrh nesplňuje podmínky stanovené 
v odst. 3 třetím pododstavci, uvedou se 
v konečném návrhu plánu výkonnosti, 
který má předložit dotčený určený 
poskytovatel letových provozních služeb, 
výkonnostní cíle z návrhu plánu 
výkonnosti, u nichž agentura působící jako 
PRB konstatovala soulad s výkonnostními 
cíli pro celou Unii, a nezbytné změny u 
podmínek, které podle agentury působící 
jako PRB nebyly splněny.
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Or. en

Pozměňovací návrh 547
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 9 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud bylo schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu 
s odstavcem 8 zamítnuto proto, že jeho 
výkonnostní cíle pro traťové navigační 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli pro celou Unii a protože nesplňuje ani 
podmínky stanovené v odst. 3 třetím 
pododstavci, uvedou se v konečném 
návrhu plánu výkonnosti, který má 
předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, výkonnostní 
cíle, které agentura působící jako PRB 
stanovila v souladu s třetím pododstavcem, 
a opatření k dosažení těchto cílů, jakož 
i nezbytné změny u podmínek, které podle 
agentury působící jako PRB nebyly 
splněny.

Pokud bylo schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu 
s odstavcem 8 zamítnuto proto, že jeho 
výkonnostní cíle pro traťové navigační 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli pro celou Unii a protože nesplňuje ani 
podmínky stanovené v odst. 3 třetím 
pododstavci, uvedou se v konečném 
návrhu plánu výkonnosti, který má 
předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, výkonnostní 
cíle, které agentura působící jako PRB 
stanovila v souladu s třetím pododstavcem, 
a opatření k dosažení těchto cílů, jakož 
i nezbytné změny u podmínek, které podle 
agentury působící jako PRB nebyly 
splněny, zejména pokud jde o oblasti 
klimatu a životního prostředí, s cílem 
zajistit plný soulad s cíli snížení emisí 
v evropském právním rámci pro klima 
a s cíli Zelené dohody pro Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 9 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud bylo schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu 
s odstavcem 8 zamítnuto proto, že jeho 

Pokud bylo schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu 
s odstavcem 8 zamítnuto pouze proto, že 
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výkonnostní cíle pro traťové navigační 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli pro celou Unii a protože nesplňuje ani 
podmínky stanovené v odst. 3 třetím 
pododstavci, uvedou se v konečném 
návrhu plánu výkonnosti, který má 
předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, výkonnostní 
cíle, které agentura působící jako PRB 
stanovila v souladu s třetím 
pododstavcem, a opatření k dosažení 
těchto cílů, jakož i nezbytné změny 
u podmínek, které podle agentury působící 
jako PRB nebyly splněny.

nesplňuje podmínky stanovené v odst. 3 
třetím pododstavci, uvedou se v konečném 
návrhu plánu výkonnosti, který má 
předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, výkonnostní 
cíle z návrhu plánu výkonnosti, u nichž 
vnitrostátní dozorový orgán konstatoval 
soulad s výkonnostními cíli pro celou 
Unii, a nezbytné změny u podmínek, které 
podle vnitrostátního dozorového orgánu 
nebyly splněny.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit dostatečné uznání místních potřeb, zvláštností, prostředí a omezení, musí být 
vnitrostátní regulační orgány (vnitrostátní dozorové orgány) odpovědné za přijetí, posouzení 
a schválení plánu výkonnosti pro traťové služby. Orgán PRB bude muset posoudit a schválit 
formální správnost vnitrostátních příspěvků a použije je ve svém evropském výkaznictví a 
srovnávacích analýzách.

Pozměňovací návrh 549
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 9 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud bylo schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu 
s odstavcem 8 zamítnuto proto, že jeho 
výkonnostní cíle pro traťové navigační 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli pro celou Unii a protože nesplňuje ani 
podmínky stanovené v odst. 3 třetím 
pododstavci, uvedou se v konečném 
návrhu plánu výkonnosti, který má 
předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, výkonnostní 
cíle, které agentura působící jako PRB 
stanovila v souladu s třetím 
pododstavcem, a opatření k dosažení 

Pokud bylo schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu 
s odstavcem 8 zamítnuto pouze proto, že 
nesplňuje podmínky stanovené v odst. 3 
třetím pododstavci, uvedou se v konečném 
návrhu plánu výkonnosti, který má 
předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, nezbytné 
změny u podmínek, které podle 
vnitrostátního dozorového orgánu nebyly 
splněny. Konečný návrh obsahuje 
výkonnostní cíle z návrhu plánu 
výkonnosti, u nichž vnitrostátní dozorový 
orgán konstatoval soulad s výkonnostními 
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těchto cílů, jakož i nezbytné změny 
u podmínek, které podle agentury 
působící jako PRB nebyly splněny.

cíli pro celou Unii, pokud změny 
předpokladů nemají přímý dopad na 
dotčené cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 9 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud bylo schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu 
s odstavcem 8 zamítnuto proto, že jeho 
výkonnostní cíle pro traťové navigační 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli pro celou Unii a protože nesplňuje ani 
podmínky stanovené v odst. 3 třetím 
pododstavci, uvedou se v konečném 
návrhu plánu výkonnosti, který má 
předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, výkonnostní 
cíle, které agentura působící jako PRB 
stanovila v souladu s třetím pododstavcem, 
a opatření k dosažení těchto cílů, jakož 
i nezbytné změny u podmínek, které podle 
agentury působící jako PRB nebyly 
splněny.

Pokud bylo posouzení revidovaného 
návrhu plánu výkonnosti předloženého 
v souladu s odstavcem 8 negativní proto, 
že jeho výkonnostní cíle pro traťové 
navigační služby nejsou v souladu 
s výkonnostními cíli pro celou Unii 
a protože nesplňuje ani podmínky 
stanovené v odst. 3 třetím pododstavci, 
uvedou se v konečném návrhu plánu 
výkonnosti, který má předložit dotčený 
určený poskytovatel letových provozních 
služeb, výkonnostní cíle, které vnitrostátní 
dozorový orgán stanovil v souladu s třetím 
pododstavcem, a opatření k dosažení těchto 
cílů, jakož i nezbytné změny u podmínek, 
které podle agentury působící jako PRB 
nebyly splněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 551
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 9 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud bylo schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu 

Pokud bylo schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu 
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s odstavcem 8 zamítnuto proto, že jeho 
výkonnostní cíle pro traťové navigační 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli pro celou Unii a protože nesplňuje ani 
podmínky stanovené v odst. 3 třetím 
pododstavci, uvedou se v konečném 
návrhu plánu výkonnosti, který má 
předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, výkonnostní 
cíle, které agentura působící jako PRB 
stanovila v souladu s třetím pododstavcem, 
a opatření k dosažení těchto cílů, jakož 
i nezbytné změny u podmínek, které podle 
agentury působící jako PRB nebyly 
splněny.

s odstavcem 8 zamítnuto proto, že jeho 
výkonnostní cíle pro traťové navigační 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli pro celou Unii a protože nesplňuje ani 
podmínky stanovené v odst. 3 třetím 
pododstavci, uvedou se v konečném 
návrhu plánu výkonnosti, který má 
předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, výkonnostní 
cíle, které vnitrostátní dozorový orgán 
stanovil v souladu s třetím pododstavcem, 
a opatření k dosažení těchto cílů, jakož 
i nezbytné změny u podmínek, které podle 
vnitrostátního dozorového orgánu nebyly 
splněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 552
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Návrhy plánů výkonnosti schválené 
agenturou působící jako PRB přijmou 
dotčení určení poskytovatelé letových 
provozních služeb jako konečné a zveřejní 
je.

10. Návrhy plánů výkonnosti schválené 
vnitrostátním dozorovým orgánem 
a posouzené agenturou působící jako PRB 
přijmou dotčení určení poskytovatelé 
letových provozních služeb jako konečné 
a zveřejní je.

Or. en

Pozměňovací návrh 553
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Návrhy plánů výkonnosti schválené 10. Návrhy plánů výkonnosti schválené 
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agenturou působící jako PRB přijmou 
dotčení určení poskytovatelé letových 
provozních služeb jako konečné a zveřejní 
je.

vnitrostátním dozorovým orgánem 
přijmou dotčení určení poskytovatelé 
letových provozních služeb jako konečné 
a zveřejní je.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit dostatečné uznání místních potřeb, zvláštností, prostředí a omezení, musí být 
vnitrostátní regulační úřady (vnitrostátní dozorové orgány) odpovědné za posouzení 
a schválení plánu výkonnosti pro traťové služby.

Pozměňovací návrh 554
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Návrhy plánů výkonnosti schválené 
agenturou působící jako PRB přijmou 
dotčení určení poskytovatelé letových 
provozních služeb jako konečné a zveřejní 
je.

10. Návrhy plánů výkonnosti schválené 
orgánem PRB přijme dotčený vnitrostátní 
dozorový orgán jako konečné a zveřejní je.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit dostatečné uznání místních potřeb, zvláštností, prostředí a omezení, musí být 
vnitrostátní regulační orgány (vnitrostátní dozorové orgány) odpovědné za přijetí, posouzení 
a schválení plánu výkonnosti pro traťové služby. Orgán PRB bude muset posoudit a schválit 
formální správnost vnitrostátních příspěvků a použije je ve svém evropském výkaznictví 
a srovnávacích analýzách.

Pozměňovací návrh 555
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 10



AM\1223934CS.docx 119/206 PE680.885v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Návrhy plánů výkonnosti schválené 
agenturou působící jako PRB přijmou 
dotčení určení poskytovatelé letových 
provozních služeb jako konečné a zveřejní 
je.

10. Návrhy plánů výkonnosti schválené 
Komisí přijme dotčený vnitrostátní 
dozorový orgán jako konečné a zveřejní je.

Or. en

Pozměňovací návrh 556
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 11 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Agentura působící jako PRB 
vydává ve lhůtách uvedených 
v prováděcích aktech, které mají být přijaty 
podle článku 18, pravidelné zprávy 
o sledování výkonnosti traťových 
navigačních služeb a funkcí sítě, včetně 
pravidelných hodnocení plnění 
výkonnostních cílů traťových navigačních 
služeb na úrovni Unie a výkonnostních 
cílů traťových navigačních služeb 
u poskytovatelů letových provozních 
služeb a výsledky těchto hodnocení 
zveřejňuje.

11. Vnitrostátní dozorový orgán 
vydává ve lhůtách uvedených 
v prováděcích aktech, které mají být přijaty 
podle článku 18, pravidelné zprávy 
o sledování výkonnosti traťových letových 
navigačních služeb, včetně pravidelných 
hodnocení plnění národních 
výkonnostních cílů traťových letových 
navigačních služeb u poskytovatelů 
letových navigačních provozních služeb, 
a výsledky těchto hodnocení zveřejňuje.

PRB vydává ve lhůtách uvedených 
v prováděcích aktech, které mají být 
přijaty podle článku 18, pravidelné zprávy 
o evropském přezkumu týkající se 
výkonnosti traťových letových 
navigačních služeb a funkcí sítě, včetně 
pravidelných zpráv o plnění 
výkonnostních cílů traťových služeb na 
úrovni Unie, a výsledky těchto hodnocení 
zveřejňuje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 557
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 11 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Agentura působící jako PRB 
vydává ve lhůtách uvedených 
v prováděcích aktech, které mají být přijaty 
podle článku 18, pravidelné zprávy 
o sledování výkonnosti traťových 
navigačních služeb a funkcí sítě, včetně 
pravidelných hodnocení plnění 
výkonnostních cílů traťových navigačních 
služeb na úrovni Unie a výkonnostních cílů 
traťových navigačních služeb 
u poskytovatelů letových provozních 
služeb a výsledky těchto hodnocení 
zveřejňuje.

11. Agentura působící jako PRB 
vydává ve lhůtách uvedených 
v prováděcích aktech, které mají být přijaty 
podle článku 18, pravidelné zprávy 
o sledování výkonnosti traťových 
navigačních služeb a funkcí sítě, včetně 
pravidelných hodnocení plnění 
výkonnostních cílů traťových navigačních 
služeb na úrovni Unie a výkonnostních cílů 
traťových navigačních služeb 
u poskytovatelů letových provozních 
služeb, zejména pokud jde o plný soulad 
s cíli snížení emisí v evropském právním 
rámci pro klima a s cíli Zelené dohody pro 
Evropu, a výsledky těchto hodnocení 
zveřejňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 11 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Agentura působící jako PRB 
vydává ve lhůtách uvedených 
v prováděcích aktech, které mají být přijaty 
podle článku 18, pravidelné zprávy 
o sledování výkonnosti traťových 
navigačních služeb a funkcí sítě, včetně 
pravidelných hodnocení plnění 
výkonnostních cílů traťových navigačních 
služeb na úrovni Unie a výkonnostních cílů 
traťových navigačních služeb 
u poskytovatelů letových provozních 
služeb a výsledky těchto hodnocení 

11. Agentura působící jako PRB 
vydává ve lhůtách uvedených 
v prováděcích aktech, které mají být přijaty 
podle článku 18, pravidelné zprávy 
o sledování výkonnosti traťových 
navigačních služeb a funkcí sítě, včetně 
pravidelných hodnocení plnění 
výkonnostních cílů traťových navigačních 
služeb na úrovni Unie a výkonnostních cílů 
traťových navigačních služeb 
u poskytovatelů letových provozních 
služeb, a po konzultaci s uživateli 
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zveřejňuje. vzdušného prostoru výsledky těchto 
hodnocení zveřejňuje.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zapojit uživatele vzdušného prostoru.

Pozměňovací návrh 559
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 11 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Agentura působící jako PRB 
vydává ve lhůtách uvedených 
v prováděcích aktech, které mají být přijaty 
podle článku 18, pravidelné zprávy 
o sledování výkonnosti traťových 
navigačních služeb a funkcí sítě, včetně 
pravidelných hodnocení plnění 
výkonnostních cílů traťových navigačních 
služeb na úrovni Unie a výkonnostních 
cílů traťových navigačních služeb 
u poskytovatelů letových provozních 
služeb a výsledky těchto hodnocení 
zveřejňuje.

11. PRB vydává ve lhůtách uvedených 
v prováděcích aktech, které mají být přijaty 
podle článku 18, pravidelné zprávy 
o sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb a funkcí sítě, včetně 
pravidelných hodnocení plnění 
výkonnostních cílů poskytovatelů letových 
navigačních služeb na úrovni Unie, 
a výsledky těchto hodnocení zveřejňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Mario Furore, Laura Ferrara

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 11 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Agentura působící jako PRB 
vydává ve lhůtách uvedených 
v prováděcích aktech, které mají být přijaty 
podle článku 18, pravidelné zprávy 

11. Vnitrostátní dozorový orgán 
vydává ve lhůtách uvedených 
v prováděcích aktech, které mají být přijaty 
podle článku 18, pravidelné zprávy 
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o sledování výkonnosti traťových 
navigačních služeb a funkcí sítě, včetně 
pravidelných hodnocení plnění 
výkonnostních cílů traťových navigačních 
služeb na úrovni Unie a výkonnostních 
cílů traťových navigačních služeb 
u poskytovatelů letových provozních 
služeb a výsledky těchto hodnocení 
zveřejňuje.

o sledování výkonnosti vnitrostátních 
poskytovatelů traťových letových 
navigačních služeb, včetně pravidelných 
hodnocení plnění vnitrostátních 
výkonnostních cílů, a výsledky těchto 
hodnocení zveřejňuje. Náležitě zohlední 
monitorovací zprávy zveřejněné orgánem 
PRB a odkazuje na ně ve své vlastní 
zprávě.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány jsou obeznámeny s místními potřebami, zvláštnostmi, 
prostředím a omezeními konkrétních regulovaných subjektů. Tyto aspekty je třeba zvážit při 
koncipování nápravných opatření týkajících se výkonnostních cílů, které poskytovatel letových 
navigačních služeb neplní. Pokud v této souvislosti vnitrostátní dozorový orgán hodlá pověřit 
v rámci nápravných opatření poskytováním letových provozních služeb jiného poskytovatele 
letových navigačních služeb, odpovědnost za rozhodnutí o  provádění tohoto opatření nese 
výhradně dotčený členský stát.

Pozměňovací návrh 561
Josianne Cutajar

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 11 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Agentura působící jako PRB 
vydává ve lhůtách uvedených 
v prováděcích aktech, které mají být přijaty 
podle článku 18, pravidelné zprávy 
o sledování výkonnosti traťových 
navigačních služeb a funkcí sítě, včetně 
pravidelných hodnocení plnění 
výkonnostních cílů traťových navigačních 
služeb na úrovni Unie a výkonnostních 
cílů traťových navigačních služeb 
u poskytovatelů letových provozních 
služeb a výsledky těchto hodnocení 
zveřejňuje.

11. Vnitrostátní dozorový orgán 
vydává ve lhůtách uvedených 
v prováděcích aktech, které mají být přijaty 
podle článku 18, pravidelné zprávy 
o sledování výkonnosti traťových letových 
navigačních služeb a funkcí sítě, včetně 
pravidelných hodnocení plnění 
vnitrostátních výkonnostních cílů 
traťových letových navigačních služeb 
u poskytovatelů letových navigačních 
služeb, a výsledky těchto hodnocení 
zveřejňuje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 562
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 11 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Určený poskytovatel letových provozních 
služeb poskytne informace a údaje 
nezbytné ke sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb. Patří mezi ně rovněž 
informace a údaje o skutečných 
nákladech a příjmech. Neplní-li se 
výkonnostní cíle nebo se správně 
neprovádí plán výkonnosti, vydá agentura 
působící jako PRB rozhodnutí, v němž 
poskytovatele letových provozních služeb 
vyzve k přijetí nápravných opatření. Pokud 
je to objektivně nezbytné, může mezi tato 
nápravná opatření patřit i požadavek, aby 
poskytovatel letových provozních služeb 
pověřil poskytováním příslušných služeb 
jiného poskytovatele letových provozních 
služeb. Pokud se výkonnostní cíle stále 
nedaří splnit nebo se nadále nesprávně 
provádí plán výkonnosti nebo se uložená 
nápravná opatření neprovádí řádně nebo 
vůbec, provede agentura působící jako 
PRB šetření a poskytne Komisi stanovisko 
v souladu s čl. 24 odst. 2. Komise může 
přijmout opatření v souladu s čl. 24 
odst. 3.

Neplní-li se výkonnostní cíle nebo se 
správně neprovádí plán výkonnosti, vydá 
vnitrostátní dozorový orgán rozhodnutí, 
v němž poskytovatele letových 
navigačních služeb vyzve k přijetí 
nápravných opatření.

Or. en

Odůvodnění

The development of two separate Performance plans for en route ANS and for terminal ANS 
of designated ATSPs would lead to additional administrative burden and financial issues. 
Complex processes that could lead to micromanagement and operational ambiguities should 
be avoided. Overlapping of activities by several institutions, both at local (ATSP, NSA, 
Member State, other ANSPs) and EU level (PRB, EASA, Commission) should be avoided. A 
complete separation of the target setting process in en-route and terminal areas is not the 
right approach. These services are closely interrelated (common investments, staff, 
administration. etc.) in respect of all phases of flights (en-route, approach, aerodrome) and 
they cannot be totally separated. The current system seems to be more relevant. Article 13 
and 14 should be merged.
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Pozměňovací návrh 563
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 11 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Určený poskytovatel letových provozních 
služeb poskytne informace a údaje 
nezbytné ke sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb. Patří mezi ně rovněž 
informace a údaje o skutečných nákladech 
a příjmech. Neplní-li se výkonnostní cíle 
nebo se správně neprovádí plán 
výkonnosti, vydá agentura působící jako 
PRB rozhodnutí, v němž poskytovatele 
letových provozních služeb vyzve k přijetí 
nápravných opatření. Pokud je to 
objektivně nezbytné, může mezi tato 
nápravná opatření patřit i požadavek, aby 
poskytovatel letových provozních služeb 
pověřil poskytováním příslušných služeb 
jiného poskytovatele letových provozních 
služeb. Pokud se výkonnostní cíle stále 
nedaří splnit nebo se nadále nesprávně 
provádí plán výkonnosti nebo se uložená 
nápravná opatření neprovádí řádně nebo 
vůbec, provede agentura působící jako 
PRB šetření a poskytne Komisi stanovisko 
v souladu s čl. 24 odst. 2. Komise může 
přijmout opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

Agentura působící jako PRB vydává ve 
lhůtách uvedených v prováděcích aktech, 
které mají být přijaty podle článku 18, 
pravidelné zprávy o sledování výkonnosti 
traťových letových navigačních služeb 
a funkcí sítě, včetně pravidelných 
hodnocení plnění výkonnostních cílů 
traťových služeb na úrovni Unie 
a výkonnostních cílů traťových letových 
navigačních služeb u poskytovatelů 
letových provozních služeb, a výsledky 
těchto hodnocení zveřejňuje. Určený 
poskytovatel letových provozních služeb 
poskytne informace a údaje nezbytné ke 
sledování výkonnosti letových navigačních 
služeb. Patří mezi ně rovněž informace 
a údaje o skutečných nákladech a příjmech. 
Neplní-li se výkonnostní cíle nebo se 
správně neprovádí plán výkonnosti, vydá 
agentura působící jako PRB rozhodnutí, 
v němž poskytovatele letových provozních 
služeb vyzve k přijetí nápravných opatření, 
včetně pokut a penále v souladu 
s článkem 42a tohoto nařízení a 
s článkem 84a nařízení [EASA-PRB]. 
Pokud je to objektivně nezbytné, může 
mezi tato nápravná opatření patřit i 
požadavek, aby poskytovatel letových 
provozních služeb pověřil poskytováním 
příslušných služeb jiného poskytovatele 
letových provozních služeb. Pokud se 
výkonnostní cíle stále nedaří splnit nebo se 
nadále nesprávně provádí plán výkonnosti 
nebo se uložená nápravná opatření 
neprovádí řádně nebo vůbec, provede 
agentura působící jako PRB šetření 
a poskytne Komisi stanovisko v souladu 
s čl. 24 odst. 2. Komise může přijmout 
opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.
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Or. en

Pozměňovací návrh 564
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 11 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Určený poskytovatel letových provozních 
služeb poskytne informace a údaje 
nezbytné ke sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb. Patří mezi ně rovněž 
informace a údaje o skutečných nákladech 
a příjmech. Neplní-li se výkonnostní cíle 
nebo se správně neprovádí plán 
výkonnosti, vydá agentura působící jako 
PRB rozhodnutí, v němž poskytovatele 
letových provozních služeb vyzve k přijetí 
nápravných opatření. Pokud je to 
objektivně nezbytné, může mezi tato 
nápravná opatření patřit i požadavek, aby 
poskytovatel letových provozních služeb 
pověřil poskytováním příslušných služeb 
jiného poskytovatele letových provozních 
služeb. Pokud se výkonnostní cíle stále 
nedaří splnit nebo se nadále nesprávně 
provádí plán výkonnosti nebo se uložená 
nápravná opatření neprovádí řádně nebo 
vůbec, provede agentura působící jako 
PRB šetření a poskytne Komisi stanovisko 
v souladu s čl. 24 odst. 2. Komise může 
přijmout opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

Určený poskytovatel letových provozních 
služeb poskytne informace a údaje 
nezbytné ke sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb. Patří mezi ně rovněž 
informace a údaje o skutečných nákladech 
a příjmech. Neplní-li se výkonnostní cíle 
nebo se správně neprovádí plán 
výkonnosti, zvláště v oblasti klimatu 
a životního prostředí, vydá agentura 
působící jako PRB rozhodnutí, v němž 
poskytovatele letových provozních služeb 
vyzve k přijetí nápravných opatření. Pokud 
je to objektivně nezbytné, může mezi tato 
nápravná opatření patřit i požadavek, aby 
poskytovatel letových provozních služeb 
pověřil poskytováním příslušných služeb 
jiného poskytovatele letových provozních 
služeb. Pokud se výkonnostní cíle stále 
nedaří splnit nebo se nadále nesprávně 
provádí plán výkonnosti nebo se uložená 
nápravná opatření neprovádí řádně nebo 
vůbec, zejména pokud jde o oblast klimatu 
a životního prostředí s cílem zajistit plný 
soulad s cíli snížení emisí v evropském 
právním rámci pro klima a s cíli Zelené 
dohody pro Evropu, provede agentura 
působící jako PRB šetření a poskytne 
Komisi stanovisko v souladu s čl. 24 
odst. 2. Komise může přijmout opatření 
v souladu s čl. 24 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 565
Mario Furore, Laura Ferrara
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 11 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Určený poskytovatel letových provozních 
služeb poskytne informace a údaje 
nezbytné ke sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb. Patří mezi ně rovněž 
informace a údaje o skutečných nákladech 
a příjmech. Neplní-li se výkonnostní cíle 
nebo se správně neprovádí plán 
výkonnosti, vydá agentura působící jako 
PRB rozhodnutí, v němž poskytovatele 
letových provozních služeb vyzve k přijetí 
nápravných opatření. Pokud je to 
objektivně nezbytné, může mezi tato 
nápravná opatření patřit i požadavek, aby 
poskytovatel letových provozních služeb 
pověřil poskytováním příslušných služeb 
jiného poskytovatele letových provozních 
služeb. Pokud se výkonnostní cíle stále 
nedaří splnit nebo se nadále nesprávně 
provádí plán výkonnosti nebo se uložená 
nápravná opatření neprovádí řádně nebo 
vůbec, provede agentura působící jako 
PRB šetření a poskytne Komisi stanovisko 
v souladu s čl. 24 odst. 2. Komise může 
přijmout opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

Určený poskytovatel letových navigačních 
služeb poskytne informace a údaje 
nezbytné ke sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb. Patří mezi ně rovněž 
informace a údaje o skutečných nákladech 
a příjmech. Neplní-li se výkonnostní cíle 
nebo se správně neprovádí plán 
výkonnosti, vydá vnitrostátní dozorový 
orgán rozhodnutí, v němž poskytovatele 
letových navigačních služeb vyzve k 
přijetí nápravných opatření. Pokud se 
výkonnostní cíle stále nedaří splnit nebo se 
nadále nesprávně provádí plán výkonnosti 
nebo se uložená nápravná opatření 
neprovádí řádně nebo vůbec, provede PRB 
šetření a poskytne Komisi stanovisko v 
souladu s čl. 24 odst. 2. Komise může 
přijmout opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány jsou obeznámeny s místními potřebami, zvláštnostmi, 
prostředím a omezeními konkrétních regulovaných subjektů. Tyto aspekty je třeba zvážit při 
koncipování nápravných opatření týkajících se výkonnostních cílů, které poskytovatel letových 
navigačních služeb neplní. Pokud v této souvislosti vnitrostátní dozorový orgán hodlá pověřit 
v rámci nápravných opatření poskytováním letových provozních služeb jiného poskytovatele 
letových navigačních služeb, odpovědnost za rozhodnutí o  provádění tohoto opatření nese 
výhradně dotčený členský stát.

Pozměňovací návrh 566
Andor Deli
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 11 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Určený poskytovatel letových provozních 
služeb poskytne informace a údaje 
nezbytné ke sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb. Patří mezi ně rovněž 
informace a údaje o skutečných nákladech 
a příjmech. Neplní-li se výkonnostní cíle 
nebo se správně neprovádí plán 
výkonnosti, vydá agentura působící jako 
PRB rozhodnutí, v němž poskytovatele 
letových provozních služeb vyzve k přijetí 
nápravných opatření. Pokud je to 
objektivně nezbytné, může mezi tato 
nápravná opatření patřit i požadavek, aby 
poskytovatel letových provozních služeb 
pověřil poskytováním příslušných služeb 
jiného poskytovatele letových provozních 
služeb. Pokud se výkonnostní cíle stále 
nedaří splnit nebo se nadále nesprávně 
provádí plán výkonnosti nebo se uložená 
nápravná opatření neprovádí řádně nebo 
vůbec, provede agentura působící jako 
PRB šetření a poskytne Komisi stanovisko 
v souladu s čl. 24 odst. 2. Komise může 
přijmout opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

Určený poskytovatel letových provozních 
služeb poskytne informace a údaje 
nezbytné ke sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb. Patří mezi ně rovněž 
informace a údaje o skutečných nákladech 
a příjmech. Neplní-li se výkonnostní cíle 
nebo se správně neprovádí plán 
výkonnosti, vydá agentura působící jako 
PRB rozhodnutí, v němž poskytovatele 
letových provozních služeb vyzve k přijetí 
nápravných opatření. Pokud se 
výkonnostní cíle stále nedaří splnit nebo se 
nadále nesprávně provádí plán výkonnosti 
nebo se uložená nápravná opatření 
neprovádí řádně nebo vůbec, provede 
agentura působící jako PRB šetření 
a poskytne Komisi stanovisko v souladu 
s čl. 24 odst. 2. Komise může přijmout 
opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Podle Chicagské úmluvy mají členské státy odpovědnost za poskytování letové navigační 
infrastruktury a služeb ve svém vzdušném prostoru a za zajišťování bezpečnosti letů. I nadále 
by měly členské státy nést odpovědnost za to, jakým způsobem chtějí takové služby poskytovat, 
včetně výběru poskytovatele služeb. Přenesení této odpovědnosti na hospodářský regulační 
orgán by vyžadovalo složité úpravy, včetně přisouzení odpovědnosti.

Pozměňovací návrh 567
Josianne Cutajar

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 11 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Určený poskytovatel letových provozních 
služeb poskytne informace a údaje 
nezbytné ke sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb. Patří mezi ně rovněž 
informace a údaje o skutečných nákladech 
a příjmech. Neplní-li se výkonnostní cíle 
nebo se správně neprovádí plán 
výkonnosti, vydá agentura působící jako 
PRB rozhodnutí, v němž poskytovatele 
letových provozních služeb vyzve k přijetí 
nápravných opatření. Pokud je to 
objektivně nezbytné, může mezi tato 
nápravná opatření patřit i požadavek, aby 
poskytovatel letových provozních služeb 
pověřil poskytováním příslušných služeb 
jiného poskytovatele letových provozních 
služeb. Pokud se výkonnostní cíle stále 
nedaří splnit nebo se nadále nesprávně 
provádí plán výkonnosti nebo se uložená 
nápravná opatření neprovádí řádně nebo 
vůbec, provede agentura působící jako 
PRB šetření a poskytne Komisi stanovisko 
v souladu s čl. 24 odst. 2. Komise může 
přijmout opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

Určený poskytovatel letových navigačních 
služeb poskytne informace a údaje 
nezbytné ke sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb. Patří mezi ně rovněž 
informace a údaje o skutečných nákladech 
a příjmech. Neplní-li se výkonnostní cíle 
nebo se správně neprovádí plán 
výkonnosti, vydá vnitrostátní dozorový 
orgán rozhodnutí, v němž poskytovatele 
letových navigačních služeb vyzve 
k přijetí nápravných opatření. Pokud se 
výkonnostní cíle stále nedaří splnit nebo se 
nadále nesprávně provádí plán výkonnosti 
nebo se uložená nápravná opatření 
neprovádí řádně nebo vůbec, provede 
agentura působící jako PRB šetření 
a poskytne Komisi stanovisko v souladu 
s čl. 24 odst. 2. Komise může přijmout 
opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 11 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Určený poskytovatel letových provozních 
služeb poskytne informace a údaje 
nezbytné ke sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb. Patří mezi ně rovněž 
informace a údaje o skutečných nákladech 
a příjmech. Neplní-li se výkonnostní cíle 
nebo se správně neprovádí plán 
výkonnosti, vydá agentura působící jako 
PRB rozhodnutí, v němž poskytovatele 

Určený poskytovatel letových navigačních 
provozních služeb poskytne informace 
a údaje nezbytné ke sledování výkonnosti 
letových navigačních služeb. Patří mezi ně 
rovněž informace a údaje o skutečných 
nákladech a příjmech. Neplní-li se 
výkonnostní cíle nebo se správně 
neprovádí plán výkonnosti, vydá 
vnitrostátní dozorový orgán rozhodnutí, 
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letových provozních služeb vyzve k přijetí 
nápravných opatření. Pokud je to 
objektivně nezbytné, může mezi tato 
nápravná opatření patřit i požadavek, aby 
poskytovatel letových provozních služeb 
pověřil poskytováním příslušných služeb 
jiného poskytovatele letových provozních 
služeb. Pokud se výkonnostní cíle stále 
nedaří splnit nebo se nadále nesprávně 
provádí plán výkonnosti nebo se uložená 
nápravná opatření neprovádí řádně nebo 
vůbec, provede agentura působící jako 
PRB šetření a poskytne Komisi stanovisko 
v souladu s čl. 24 odst. 2. Komise může 
přijmout opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

v němž poskytovatele letových 
navigačních služeb vyzve k přijetí 
nápravných opatření. Pokud se 
výkonnostní cíle stále nedaří splnit nebo se 
nadále nesprávně provádí plán výkonnosti 
nebo se uložená nápravná opatření 
neprovádí řádně nebo vůbec, provede PRB 
šetření a poskytne Komisi stanovisko 
v souladu s čl. 24 odst. 2. Komise může 
přijmout opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

Or. enOdůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány jsou obeznámeny s místními potřebami, zvláštnostmi, 
prostředím a omezeními konkrétních regulovaných subjektů. Tyto aspekty je třeba zvážit při 
koncipování nápravných opatření týkajících se výkonnostních cílů, které poskytovatel letových 
navigačních služeb neplní. Pokud v této souvislosti vnitrostátní dozorový orgán hodlá pověřit 
v rámci nápravných opatření poskytováním letových provozních služeb jiného poskytovatele 
letových navigačních služeb, odpovědnost za rozhodnutí o  provádění tohoto opatření nese 
výhradně dotčený členský stát.

Pozměňovací návrh 569
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 11 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Určený poskytovatel letových provozních 
služeb poskytne informace a údaje 
nezbytné ke sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb. Patří mezi ně rovněž 
informace a údaje o skutečných nákladech 
a příjmech. Neplní-li se výkonnostní cíle 
nebo se správně neprovádí plán 
výkonnosti, vydá agentura působící jako 
PRB rozhodnutí, v němž poskytovatele 
letových provozních služeb vyzve k přijetí 
nápravných opatření. Pokud je to 
objektivně nezbytné, může mezi tato 

Určený poskytovatel letových provozních 
služeb poskytne informace a údaje 
nezbytné ke sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb. Patří mezi ně rovněž 
informace a údaje o skutečných nákladech 
a příjmech. Neplní-li se výkonnostní cíle 
nebo se správně neprovádí plán 
výkonnosti, vydá agentura působící jako 
PRB rozhodnutí, v němž po konzultaci 
s manažerem struktury vzdušného 
prostoru, členskými státy a stranami 
zapojenými do provozu prostřednictvím 
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nápravná opatření patřit i požadavek, aby 
poskytovatel letových provozních služeb 
pověřil poskytováním příslušných služeb 
jiného poskytovatele letových provozních 
služeb. Pokud se výkonnostní cíle stále 
nedaří splnit nebo se nadále nesprávně 
provádí plán výkonnosti nebo se uložená 
nápravná opatření neprovádí řádně nebo 
vůbec, provede agentura působící jako 
PRB šetření a poskytne Komisi stanovisko 
v souladu s čl. 24 odst. 2. Komise může 
přijmout opatření v souladu s čl. 24 
odst. 3.

rozhodovacího procesu založeného na 
spolupráci (CDM) vyzve k přijetí 
nápravných opatření. Pokud se 
výkonnostní cíle stále nedaří splnit nebo se 
nadále nesprávně provádí plán výkonnosti 
nebo se uložená nápravná opatření 
neprovádí řádně nebo vůbec, provede 
agentura působící jako PRB šetření 
a poskytne Komisi stanovisko v souladu 
s čl. 24 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 11 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Určený poskytovatel letových provozních 
služeb poskytne informace a údaje 
nezbytné ke sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb. Patří mezi ně rovněž 
informace a údaje o skutečných nákladech 
a příjmech. Neplní-li se výkonnostní cíle 
nebo se správně neprovádí plán 
výkonnosti, vydá agentura působící jako 
PRB rozhodnutí, v němž poskytovatele 
letových provozních služeb vyzve k přijetí 
nápravných opatření. Pokud je to 
objektivně nezbytné, může mezi tato 
nápravná opatření patřit i požadavek, aby 
poskytovatel letových provozních služeb 
pověřil poskytováním příslušných služeb 
jiného poskytovatele letových provozních 
služeb. Pokud se výkonnostní cíle stále 
nedaří splnit nebo se nadále nesprávně 
provádí plán výkonnosti nebo se uložená 
nápravná opatření neprovádí řádně nebo 
vůbec, provede agentura působící jako 
PRB šetření a poskytne Komisi stanovisko 
v souladu s čl. 24 odst. 2. Komise může 

Určený poskytovatel letových provozních 
služeb poskytne vnitrostátnímu 
dozorovému orgánu informace a údaje 
nezbytné ke sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb. Patří mezi ně rovněž 
informace a údaje o skutečných nákladech. 
Vnitrostátní dozorový orgán každoročně 
podává agentuře působící jako PRB 
zprávu o plnění výkonnostních cílů 
určenými poskytovateli letových 
provozních služeb pro účely pravidelných 
zpráv uvedených v prvním pododstavci. 
Neplní-li se výkonnostní cíle nebo se 
správně neprovádí plán výkonnosti, vydá 
vnitrostátní dozorový orgán rozhodnutí, 
v němž poskytovatele letových provozních 
služeb vyzve k přijetí nápravných 
opatření. Pokud se výkonnostní cíle stále 
nedaří splnit nebo se nadále nesprávně 
provádí plán výkonnosti nebo se uložená 
nápravná opatření neprovádí řádně nebo 
vůbec, provede agentura působící jako 
PRB ve spolupráci s vnitrostátním 
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přijmout opatření v souladu s čl. 24 odst. 3. dozorovým orgánem šetření a poskytne 
Komisi stanovisko v souladu s čl. 24 
odst. 2. Komise může přijmout opatření 
v souladu s čl. 24 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Ongoing performance monitoring shall be conducted at national level by NSAs. For the 
purpose of monitoring performance at EU level and assessing achievement of Union-wide 
targets NSAs shall on an annual basis report to the PRB on performance achieved by ATSPs. 
As economic regulation under the Performance Scheme focuses on costs and not revenues, 
data on costs should be provided by the ATSPs. Delegation of ATS is closely related to 
designation to be issued by the Members States and linked to execution of States’ rights under 
the Chicago Convention. Therefore no decisions on delegation of ATS can be made by the 
PRB or the NSA.

Pozměňovací návrh 571
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 11 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Určený poskytovatel letových provozních 
služeb poskytne informace a údaje 
nezbytné ke sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb. Patří mezi ně rovněž 
informace a údaje o skutečných nákladech 
a příjmech. Neplní-li se výkonnostní cíle 
nebo se správně neprovádí plán 
výkonnosti, vydá agentura působící jako 
PRB rozhodnutí, v němž poskytovatele 
letových provozních služeb vyzve k přijetí 
nápravných opatření. Pokud je to 
objektivně nezbytné, může mezi tato 
nápravná opatření patřit i požadavek, aby 
poskytovatel letových provozních služeb 
pověřil poskytováním příslušných služeb 
jiného poskytovatele letových provozních 
služeb. Pokud se výkonnostní cíle stále 
nedaří splnit nebo se nadále nesprávně 
provádí plán výkonnosti nebo se uložená 
nápravná opatření neprovádí řádně nebo 
vůbec, provede agentura působící jako 

Určený poskytovatel letových provozních 
služeb poskytne informace a údaje 
nezbytné ke sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb. Patří mezi ně rovněž 
informace a údaje o skutečných nákladech 
a příjmech. Neplní-li se výkonnostní cíle 
nebo se správně neprovádí plán 
výkonnosti, vydá agentura působící jako 
PRB rozhodnutí, v němž poskytovatele 
letových provozních služeb vyzve k přijetí 
nápravných opatření, a to včetně pokut 
a penále. Pokud je to objektivně nezbytné, 
může mezi tato nápravná opatření patřit 
i požadavek, aby poskytovatel letových 
provozních služeb pověřil poskytováním 
příslušných služeb jiného poskytovatele 
letových provozních služeb. Pokud se 
výkonnostní cíle stále nedaří splnit nebo se 
nadále nesprávně provádí plán výkonnosti 
nebo se uložená nápravná opatření 
neprovádí řádně nebo vůbec, provede 
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PRB šetření a poskytne Komisi stanovisko 
v souladu s čl. 24 odst. 2. Komise může 
přijmout opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

agentura působící jako PRB šetření 
a poskytne Komisi stanovisko v souladu 
s čl. 24 odst. 2. Komise může přijmout 
opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 572
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

The development of two separate Performance plans for en route ANS and for terminal ANS 
of designated ATSPs would lead to additional administrative burden and financial issues. 
Complex processes that could lead to micromanagement and operational ambiguities should 
be avoided. Overlapping of activities by several institutions, both at local (ATSP, NSA, 
Member State, other ANSPs) and EU level (PRB, EASA, Commission) should be avoided. A 
complete separation of the target setting process in en-route and terminal areas is not the 
right approach. These services are closely interrelated (common investments, staff, 
administration. etc.) in respect of all phases of flights (en-route, approach, aerodrome) and 
they cannot be totally separated. The current system seems to be more relevant. Article 13 
and 14 should be merged.

Pozměňovací návrh 573
Robert Roos

Návrh nařízení
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Bylo by vhodnější výrazně zkrátit znění článků 10 až 25 tak, aby se zabývaly pouze hlavními 
body. Články 12 až 18 by mohly být vypuštěny, jelikož tyto informace by bylo nejlépe začlenit 
do prováděcího pravidla.

Pozměňovací návrh 574
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 14 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plány výkonnosti a výkonnostní cíle pro 
letištní a přibližovací služby určených 
poskytovatelů letových provozních služeb

Plány výkonnosti a výkonnostní cíle pro 
letištní a přibližovací služby

Or. en

Pozměňovací návrh 575
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrhy plánů výkonnosti se přijímají poté, 
co byly stanoveny výkonnostní cíle pro 
celou Unii, a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahují výkonnostní 
cíle pro letištní a přibližovací služby 
v klíčových oblastech výkonnosti 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu 
a efektivitu nákladů, které jsou v souladu 
s výkonnostními cíli pro celou Unii. Tyto 
návrhy plánů výkonnosti zohlední 
evropský hlavní plán ATM. Návrhy plánů 
výkonnosti se zveřejní.

Návrhy plánů výkonnosti se přijímají poté, 
co byly stanoveny výkonnostní cíle pro 
celou Unii, a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahují výkonnostní 
cíle pro letištní a přibližovací služby 
v klíčových oblastech výkonnosti 
zahrnujících bezpečnost, klima, životní 
prostředí a efektivitu nákladů, které jsou 
v souladu s výkonnostními cíli pro celou 
Unii, zejména včasným snížením emisí 
stanoveným v evropském právním rámci 
pro klima a v plném souladu s cíli Zelené 
dohody pro Evropu. Tyto návrhy plánů 
výkonnosti zohlední evropský hlavní plán 
ATM. Návrhy plánů výkonnosti se 
zveřejní.
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Or. en

Pozměňovací návrh 576
Jens Gieseke, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrhy plánů výkonnosti se přijímají poté, 
co byly stanoveny výkonnostní cíle pro 
celou Unii, a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahují výkonnostní 
cíle pro letištní a přibližovací služby v 
klíčových oblastech výkonnosti 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů, které jsou v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii. Tyto 
návrhy plánů výkonnosti zohlední 
evropský hlavní plán ATM. Návrhy plánů 
výkonnosti se zveřejní.

Návrhy plánů výkonnosti se přijímají před 
začátkem dotčeného referenčního období. 
Obsahují výkonnostní cíle pro letištní a 
přibližovací služby v klíčových oblastech 
výkonnosti zahrnujících životní prostředí, 
kapacitu a efektivitu nákladů. Tyto návrhy 
plánů výkonnosti zohlední evropský hlavní 
plán ATM. Návrhy plánů výkonnosti se 
zveřejní.

Or. de

Pozměňovací návrh 577
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrhy plánů výkonnosti se přijímají poté, 
co byly stanoveny výkonnostní cíle pro 
celou Unii, a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahují výkonnostní 
cíle pro letištní a přibližovací služby v 
klíčových oblastech výkonnosti 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů, které jsou v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii. Tyto 
návrhy plánů výkonnosti zohlední 
evropský hlavní plán ATM. Návrhy plánů 

Návrhy plánů výkonnosti se přijímají před 
začátkem dotčeného referenčního období. 
Obsahují výkonnostní cíle pro letištní a 
přibližovací služby v klíčových oblastech 
výkonnosti zahrnujících životní prostředí, 
kapacitu a efektivitu nákladů. Tyto návrhy 
plánů výkonnosti zohlední evropský hlavní 
plán ATM. Návrhy plánů výkonnosti se 
zveřejní.
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výkonnosti se zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 578
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrhy plánů výkonnosti se přijímají poté, 
co byly stanoveny výkonnostní cíle pro 
celou Unii, a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahují výkonnostní 
cíle pro letištní a přibližovací služby v 
klíčových oblastech výkonnosti 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů, které jsou v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii. Tyto 
návrhy plánů výkonnosti zohlední 
evropský hlavní plán ATM. Návrhy plánů 
výkonnosti se zveřejní.

Návrhy plánů výkonnosti se přijímají před 
začátkem dotčeného referenčního období. 
Obsahují výkonnostní cíle pro letištní a 
přibližovací služby v klíčových oblastech 
výkonnosti zahrnujících životní prostředí, 
kapacitu a efektivitu nákladů. Tyto návrhy 
plánů výkonnosti zohlední evropský hlavní 
plán ATM. Návrhy plánů výkonnosti se 
zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

Situace v oblastech letištních a přibližovacích služeb v síti je značně rozdílná, přičemž 
výkonnost a uskutečnitelnost zlepšení ovlivňuje celá řada místních faktorů. Cíle EU by navíc 
omezily schopnost vnitrostátních orgánů dohledu stanovit cíle, které věrně odráží místní 
podmínky, tj. s ohledem na konkrétní letiště nebo oblast letištních a přibližovacích služeb.

Pozměňovací návrh 579
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrhy plánů výkonnosti se přijímají poté, 
co byly stanoveny výkonnostní cíle pro 
celou Unii, a před začátkem dotčeného 

Návrhy plánů výkonnosti se přijímají před 
začátkem dotčeného referenčního období. 
Obsahují výkonnostní cíle pro letištní a 
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referenčního období. Obsahují výkonnostní 
cíle pro letištní a přibližovací služby v 
klíčových oblastech výkonnosti 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů, které jsou v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii. Tyto 
návrhy plánů výkonnosti zohlední 
evropský hlavní plán ATM. Návrhy plánů 
výkonnosti se zveřejní.

přibližovací služby v klíčových oblastech 
výkonnosti zahrnujících životní prostředí, 
kapacitu a efektivitu nákladů. Tyto návrhy 
plánů výkonnosti zohlední evropský hlavní 
plán ATM. Návrhy plánů výkonnosti se 
zveřejní.

Or. enOdůvodnění

Situace v mnohých oblastech letištních a přibližovacích služeb v síti je značně rozdílná, 
přičemž výkonnost a uskutečnitelnost zlepšení ovlivňuje celá řada místních faktorů. Cíle EU 
by navíc omezily schopnost vnitrostátních orgánů dohledu stanovit cíle, které věrně odráží 
místní podmínky, tj. s ohledem na konkrétní letiště nebo oblast letištních a přibližovacích 
služeb.

Pozměňovací návrh 580
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrhy plánů výkonnosti se přijímají poté, 
co byly stanoveny výkonnostní cíle pro 
celou Unii, a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahují výkonnostní 
cíle pro letištní a přibližovací služby v 
klíčových oblastech výkonnosti 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů, které jsou v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii. Tyto 
návrhy plánů výkonnosti zohlední 
evropský hlavní plán ATM. Návrhy plánů 
výkonnosti se zveřejní.

Návrhy plánů výkonnosti se přijímají poté, 
co byly stanoveny výkonnostní cíle pro 
celou Unii, a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahují výkonnostní 
cíle pro letištní a přibližovací služby v 
klíčových oblastech výkonnosti 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů, které jsou v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii. Tyto 
návrhy plánů výkonnosti přispějí k 
provádění evropského hlavního plánu 
ATM. Návrhy plánů výkonnosti se 
zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
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Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrhy plánů výkonnosti letištních 
a přibližovacích služeb uvedené v odstavci 
1 zahrnují příslušné informace od 
manažera struktury vzdušného prostoru. 
Před přijetím těchto návrhů konzultují 
určení poskytovatelé letových provozních 
služeb se zástupci uživatelů vzdušného 
prostoru a případně s vojenskými orgány, 
provozovateli letišť a koordinátory letišť. 
Určení poskytovatelé letových provozních 
služeb tyto plány rovněž předloží 
příslušnému vnitrostátnímu úřadu 
odpovědnému za jejich certifikaci, který 
ověří soulad s nařízením (EU) 2018/1139 
a s akty v přenesené pravomoci a 
prováděcími akty přijatými na jeho 
základě.

2. Návrhy plánů výkonnosti letištních 
a přibližovacích služeb uvedené v odstavci 
1 zahrnují příslušné informace od 
manažera struktury vzdušného prostoru. 
Před přijetím těchto návrhů konzultují 
určení poskytovatelé letových provozních 
služeb se zástupci uživatelů vzdušného 
prostoru a případně s vojenskými orgány, 
provozovateli letišť a koordinátory letišť. 
Určení poskytovatelé letových provozních 
služeb tyto plány rovněž předloží 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 582
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrhy plánů výkonnosti letištních 
a přibližovacích služeb uvedené v odstavci 
1 zahrnují příslušné informace od 
manažera struktury vzdušného prostoru. 
Před přijetím těchto návrhů konzultují 
určení poskytovatelé letových provozních 
služeb se zástupci uživatelů vzdušného 
prostoru a případně s vojenskými orgány, 
provozovateli letišť a koordinátory letišť. 
Určení poskytovatelé letových provozních 
služeb tyto plány rovněž předloží 
příslušnému vnitrostátnímu úřadu 

2. Návrhy plánů výkonnosti letištních 
a přibližovacích služeb uvedené v odstavci 
1 zahrnují příslušné informace od 
manažera struktury vzdušného prostoru. 
Před přijetím těchto návrhů konzultují 
určení poskytovatelé letových provozních 
služeb se zástupci uživatelů vzdušného 
prostoru a případně s vojenskými orgány, 
provozovateli letišť a koordinátory letišť. 
Určení poskytovatelé letových provozních 
služeb tyto plány rovněž předloží 
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odpovědnému za jejich certifikaci, který 
ověří soulad s nařízením (EU) 2018/1139 
a s akty v přenesené pravomoci a 
prováděcími akty přijatými na jeho 
základě.

vnitrostátnímu dozorovému orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 583
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrhy plánů výkonnosti letištních 
a přibližovacích služeb uvedené v odstavci 
1 zahrnují příslušné informace od 
manažera struktury vzdušného prostoru. 
Před přijetím těchto návrhů konzultují 
určení poskytovatelé letových provozních 
služeb se zástupci uživatelů vzdušného 
prostoru a případně s vojenskými orgány, 
provozovateli letišť a koordinátory letišť. 
Určení poskytovatelé letových provozních 
služeb tyto plány rovněž předloží 
příslušnému vnitrostátnímu úřadu 
odpovědnému za jejich certifikaci, který 
ověří soulad s nařízením (EU) 2018/1139 a 
s akty v přenesené pravomoci a 
prováděcími akty přijatými na jeho 
základě.

2. Návrhy plánů výkonnosti letištních 
a přibližovacích služeb uvedené v odstavci 
1 zahrnují příslušné informace od 
manažera struktury vzdušného prostoru. 
Před přijetím těchto návrhů konzultují 
určení poskytovatelé letových provozních 
služeb se zástupci uživatelů vzdušného 
prostoru, zástupci zaměstnanců 
poskytovatelů letových navigačních 
služeb, vědeckými odborníky v oblasti 
klimatu a životního prostředí a případně s 
vojenskými orgány, provozovateli letišť a 
koordinátory letišť. Určení poskytovatelé 
letových provozních služeb tyto plány 
rovněž předloží příslušnému vnitrostátnímu 
úřadu odpovědnému za jejich certifikaci, 
který ověří soulad s nařízením (EU) 
2018/1139 a s akty v přenesené pravomoci 
a prováděcími akty přijatými na jeho 
základě.

Or. en

Pozměňovací návrh 584
Jens Gieseke, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrhy plánů výkonnosti letištních 
a přibližovacích služeb uvedené v odstavci 
1 zahrnují příslušné informace od 
manažera struktury vzdušného prostoru. 
Před přijetím těchto návrhů konzultují 
určení poskytovatelé letových provozních 
služeb se zástupci uživatelů vzdušného 
prostoru a případně s vojenskými orgány, 
provozovateli letišť a koordinátory letišť. 
Určení poskytovatelé letových provozních 
služeb tyto plány rovněž předloží 
příslušnému vnitrostátnímu úřadu 
odpovědnému za jejich certifikaci, který 
ověří soulad s nařízením (EU) 2018/1139 a 
s akty v přenesené pravomoci a 
prováděcími akty přijatými na jeho 
základě. 

2. Návrhy plánů výkonnosti letištních 
a přibližovacích služeb uvedené v odstavci 
1 zahrnují příslušné informace od 
manažera struktury vzdušného prostoru. 
Před přijetím těchto návrhů konzultují 
určení poskytovatelé letových provozních 
služeb se zástupci uživatelů vzdušného 
prostoru, provozovateli letišť a 
koordinátory letišť. Mimoto budou 
případně konzultovány i vojenské orgány. 
Určení poskytovatelé letových provozních 
služeb tyto plány rovněž předloží 
příslušnému vnitrostátnímu úřadu 
odpovědnému za jejich certifikaci, který 
ověří soulad s nařízením (EU) 2018/1139 a 
s akty v přenesené pravomoci a 
prováděcími akty přijatými na jeho 
základě.

Or. de

Pozměňovací návrh 585
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Návrhy plánů výkonnosti letištních 
a přibližovacích služeb obsahují 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby, které jsou v souladu s příslušnými 
výkonnostními cíli na úrovni Unie ve 
všech klíčových oblastech výkonnosti a 
splňují dodatečné podmínky stanovené ve 
třetím pododstavci.

3. Návrhy plánů výkonnosti letištních 
a přibližovacích služeb obsahují 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 586
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
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Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Návrhy plánů výkonnosti letištních 
a přibližovacích služeb obsahují 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby, které jsou v souladu s příslušnými 
výkonnostními cíli na úrovni Unie ve 
všech klíčových oblastech výkonnosti a 
splňují dodatečné podmínky stanovené ve 
třetím pododstavci.

3. Návrhy plánů výkonnosti letištních 
a přibližovacích služeb obsahují 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 587
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Návrhy plánů výkonnosti letištních 
a přibližovacích služeb obsahují 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby, které jsou v souladu s příslušnými 
výkonnostními cíli na úrovni Unie ve 
všech klíčových oblastech výkonnosti a 
splňují dodatečné podmínky stanovené ve 
třetím pododstavci.

3. Návrhy plánů výkonnosti letištních 
a přibližovacích služeb obsahují 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby, které jsou v souladu s příslušnými 
výkonnostními cíli na úrovni Unie ve 
všech klíčových oblastech výkonnosti, 
zejména pokud jde o klima a životní 
prostředí, jako jsou různé emise mající 
dopad na klima, a splňují dodatečné 
podmínky stanovené ve třetím pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 588
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Návrhy plánů výkonnosti letištních 
a přibližovacích služeb obsahují 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby, které jsou v souladu s příslušnými 
výkonnostními cíli na úrovni Unie ve 
všech klíčových oblastech výkonnosti a 
splňují dodatečné podmínky stanovené ve 
třetím pododstavci.

3. Návrhy plánů výkonnosti pro 
letištní a přibližovací služby obsahují 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby. Návrhy plánů výkonnosti splňují 
tyto podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Situace v oblastech letištních a přibližovacích služeb v síti je značně rozdílná, přičemž 
výkonnost a uskutečnitelnost zlepšení ovlivňuje celá řada místních faktorů. Cíle EU by navíc 
omezily schopnost vnitrostátních orgánů dohledu stanovit cíle, které věrně odráží místní 
podmínky, tj. s ohledem na konkrétní letiště nebo oblast letištních a přibližovacích služeb.

Pozměňovací návrh 589
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zda jsou výkonnostní cíle pro letištní a 
přibližovací služby v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii, se 
stanoví podle těchto kritérií:

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 590
Jens Gieseke, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zda jsou výkonnostní cíle pro letištní a vypouští se
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přibližovací služby v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii, se 
stanoví podle těchto kritérií:

Or. de

Pozměňovací návrh 591
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zda jsou výkonnostní cíle pro letištní a 
přibližovací služby v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii, se 
stanoví podle těchto kritérií:

Tato kritéria:

Or. en

Pozměňovací návrh 592
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zda jsou výkonnostní cíle pro letištní a 
přibližovací služby v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii, se 
stanoví podle těchto kritérií:

Zda jsou výkonnostní cíle pro traťové 
navigační služby v souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii, se 
stanoví podle alespoň jednoho z těchto 
kritérií:

Or. en

Pozměňovací návrh 593
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud byly spolu s výkonnostními 
cíli pro celou Unii stanoveny rozdělené 
hodnoty, porovnání výkonnostních cílů z 
návrhu plánu výkonnosti s těmito 
rozdělenými hodnotami;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 594
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud byly spolu s výkonnostními 
cíli pro celou Unii stanoveny rozdělené 
hodnoty, porovnání výkonnostních cílů z 
návrhu plánu výkonnosti s těmito 
rozdělenými hodnotami;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 595
Jens Gieseke, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud byly spolu s výkonnostními 
cíli pro celou Unii stanoveny rozdělené 
hodnoty, porovnání výkonnostních cílů z 
návrhu plánu výkonnosti s těmito 
rozdělenými hodnotami;

vypouští se

Or. de



PE680.885v01-00 144/206 AM\1223934CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 596
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) hodnocení zlepšení výkonnosti v 
průběhu času za referenční období, na které 
se vztahuje plán výkonnosti, a navíc za 
celé období zahrnující jak předchozí 
referenční období, tak referenční období, 
na něž se vztahuje plán výkonnosti;

b) hodnocení zlepšení výkonnosti v 
průběhu času za referenční období, na které 
se vztahuje plán výkonnosti, a navíc za 
celé období zahrnující jak předchozí 
referenční období, tak referenční období, 
na něž se vztahuje plán výkonnosti, s 
řádným uvážením místních okolností;

Or. en

Pozměňovací návrh 597
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) hodnocení zlepšení výkonnosti v 
průběhu času za referenční období, na které 
se vztahuje plán výkonnosti, a navíc za 
celé období zahrnující jak předchozí 
referenční období, tak referenční období, 
na něž se vztahuje plán výkonnosti;

b) plány poskytují hodnocení zlepšení 
výkonnosti v průběhu času za referenční 
období, na které se vztahuje plán 
výkonnosti, a navíc za celé období 
zahrnující jak předchozí referenční období, 
tak referenční období, na něž se vztahuje 
plán výkonnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 598
Jens Gieseke, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) porovnání plánované úrovně vypouští se
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výkonnosti dotčeného poskytovatele 
letových provozních služeb s jinými 
poskytovateli letových provozních služeb, 
kteří patří do stejné referenční skupiny.

Or. de

Pozměňovací návrh 599
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) porovnání plánované úrovně 
výkonnosti dotčeného poskytovatele 
letových provozních služeb s jinými 
poskytovateli letových provozních služeb, 
kteří patří do stejné referenční skupiny.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) porovnání plánované úrovně 
výkonnosti dotčeného poskytovatele 
letových provozních služeb s jinými 
poskytovateli letových provozních služeb, 
kteří patří do stejné referenční skupiny.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 601
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho musí návrh plánu výkonnosti 
splňovat tyto podmínky:

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 602
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho musí návrh plánu výkonnosti 
splňovat tyto podmínky:

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Jens Gieseke, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho musí návrh plánu výkonnosti 
splňovat tyto podmínky:

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 604
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) klíčové předpoklady použité jako 
základ pro stanovení cílů a opatření k jejich 
dosažení v referenčním období, včetně 
základních hodnot, prognóz provozu a 
zvolených ekonomických předpokladů, 
musí být přesné, přiměřené a soudržné;

a) zahrnovat klíčové předpoklady 
použité jako základ pro stanovení cílů a 
opatření k jejich dosažení v referenčním 
období, včetně základních hodnot, prognóz 
provozu a zvolených ekonomických 
předpokladů, musí být přesné, přiměřené a 
soudržné;

Or. en

Pozměňovací návrh 605
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) návrh plánu výkonnosti musí být 
úplný co do údajů a podkladů;

b) být úplný co do údajů a podkladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 606
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) popis toho, jak plán a úkoly v jeho 
rámci přispívají k celkovým cílům 
jednotného evropského nebe uvedeným v 
čl. 1 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 607
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případě, že určený poskytovatel 
letových provozních služeb poskytuje 
traťové navigační služby i letištní a 
přibližovací služby, předkládá se 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu návrh 
plánu výkonnosti letištních a 
přibližovacích služeb, k němuž agentura 
působící jako PRB vydala v souladu s čl. 
13 odst. 6 třetím pododstavcem kladné 
rozhodnutí o rozdělení nákladů.

5. V případě, že určený poskytovatel 
letových provozních služeb poskytuje 
traťové navigační služby i letištní a 
přibližovací služby, předkládá se 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu návrh 
plánu výkonnosti letištních a 
přibližovacích služeb, k němuž vnitrostátní 
dozorový orgán vydal v souladu s čl. 13 
odst. 6 třetím pododstavcem kladné 
rozhodnutí o rozdělení nákladů.

Or. en

Odůvodnění

O přidělení nákladů by měl rozhodovat vnitrostátní bezpečnostní orgán, a to i s cílem zajistit, 
aby byly řádně zohledněny místní okolnosti.

Pozměňovací návrh 608
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případě, že určený poskytovatel 
letových provozních služeb poskytuje 
traťové navigační služby i letištní a 
přibližovací služby, předkládá se 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu návrh 
plánu výkonnosti letištních a 
přibližovacích služeb, k němuž agentura 
působící jako PRB vydala v souladu s čl. 
13 odst. 6 třetím pododstavcem kladné 
rozhodnutí o rozdělení nákladů.

5. V případě, že určený poskytovatel 
letových provozních služeb poskytuje 
traťové navigační služby i letištní a 
přibližovací služby, předkládá se 
vnitrostátnímu dozorovému orgánu návrh 
plánu výkonnosti letištních a 
přibližovacích služeb, k němuž bylo PRB 
vydáno kladné rozhodnutí o rozdělení 
nákladů v souladu s čl. 13 odst. 6 třetím 
pododstavcem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 609
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vnitrostátní dozorový orgán 
posoudí výkonnostní cíle pro letištní a 
přibližovací služby a plány výkonnosti 
podle kritérií a podmínek stanovených v 
odstavci 3. Použije-li se odstavec 5, 
vychází vnitrostátní dozorový orgán ve 
svém posouzení ze závěrů rozhodnutí o 
rozdělení nákladů, jež přijala agentura 
působící jako PRB.

6. Vnitrostátní dozorový orgán 
posoudí výkonnostní cíle pro letištní a 
přibližovací služby a plány výkonnosti 
podle kritérií a podmínek stanovených v 
odstavci 3, zejména pokud jde o klima a 
životní prostředí, s cílem zajistit jejich plný 
soulad s cíli snižování emisí v rámci 
evropského právního rámce pro klima a s 
cíli Zelené dohody pro Evropu. Použije-li 
se odstavec 5, vychází vnitrostátní 
dozorový orgán ve svém posouzení ze 
závěrů rozhodnutí o rozdělení nákladů, jež 
přijala agentura působící jako PRB.

Or. en

Pozměňovací návrh 610
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vnitrostátní dozorový orgán 
posoudí výkonnostní cíle pro letištní a 
přibližovací služby a plány výkonnosti 
podle kritérií a podmínek stanovených v 
odstavci 3. Použije-li se odstavec 5, 
vychází vnitrostátní dozorový orgán ve 
svém posouzení ze závěrů rozhodnutí o 
rozdělení nákladů, jež přijala agentura 
působící jako PRB.

6. Vnitrostátní dozorový orgán 
posoudí výkonnostní cíle pro letištní a 
přibližovací služby a plány výkonnosti 
podle kritérií a podmínek stanovených v 
odstavci 3. Použije-li se odstavec 5, 
vnitrostátní dozorový orgán zváží své 
dřívější rozhodnutí o rozdělení nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Situace v oblastech letištních a přibližovacích služeb v síti je značně rozdílná, přičemž 
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výkonnost a uskutečnitelnost zlepšení ovlivňuje celá řada místních faktorů. Cíle EU by navíc 
omezily schopnost vnitrostátních orgánů dohledu stanovit cíle, které věrně odráží místní 
podmínky, tj. s ohledem na konkrétní letiště nebo oblast letištních a přibližovacích služeb. 

Pozměňovací návrh 611
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Vnitrostátní dozorový orgán 
posoudí výkonnostní cíle pro letištní a 
přibližovací služby a plány výkonnosti 
podle kritérií a podmínek stanovených v 
odstavci 3. Použije-li se odstavec 5, 
vychází vnitrostátní dozorový orgán ve 
svém posouzení ze závěrů rozhodnutí o 
rozdělení nákladů, jež přijala agentura 
působící jako PRB.

6. Vnitrostátní dozorový orgán 
posoudí výkonnostní cíle pro letištní a 
přibližovací služby a plány výkonnosti 
podle kritérií a podmínek stanovených v 
odstavci 3. Použije-li se odstavec 5, 
vychází vnitrostátní dozorový orgán ve 
svém posouzení ze závěrů rozhodnutí o 
rozdělení nákladů, jež přijal PRB.

Or. en

Pozměňovací návrh 612
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud vnitrostátní dozorový orgán zjistí, 
že jeden nebo více výkonnostních cílů pro 
letištní a přibližovací služby není v 
souladu s výkonnostními cíli na úrovni 
Unie nebo že plán výkonnosti nesplňuje 
dodatečné podmínky stanovené v odstavci 
3, schválení nevydá.

Pokud vnitrostátní dozorový orgán zjistí, 
že plán výkonnosti nesplňuje podmínky 
stanovené v odstavci 3, schválení nevydá.

Or. en
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Pozměňovací návrh 613
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud vnitrostátní dozorový orgán zjistí, 
že jeden nebo více výkonnostních cílů pro 
letištní a přibližovací služby není v 
souladu s výkonnostními cíli na úrovni 
Unie nebo že plán výkonnosti nesplňuje 
dodatečné podmínky stanovené v odstavci 
3, schválení nevydá.

Pokud vnitrostátní dozorový orgán zjistí, 
že plán výkonnosti nesplňuje podmínky 
stanovené v odstavci 3, schválení nevydá.

Or. en

Pozměňovací návrh 614
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud vnitrostátní dozorový orgán zjistí, 
že jeden nebo více výkonnostních cílů pro 
letištní a přibližovací služby není v 
souladu s výkonnostními cíli na úrovni 
Unie nebo že plán výkonnosti nesplňuje 
dodatečné podmínky stanovené v odstavci 
3, schválení nevydá.

Pokud vnitrostátní dozorový orgán zjistí, 
že plán výkonnosti nesplňuje podmínky 
stanovené v odstavci 3, písm. a) až c), 
schválení nevydá.

Or. enOdůvodnění

Situace v mnohých oblastech letištních a přibližovacích služeb v síti je značně rozdílná, 
přičemž výkonnost a uskutečnitelnost zlepšení ovlivňuje celá řada místních faktorů. Cíle EU 
by navíc omezily schopnost vnitrostátních orgánů dohledu stanovit cíle, které věrně odráží 
místní podmínky, tj. s ohledem na konkrétní letiště nebo oblast letištních a přibližovacích 
služeb.

Pozměňovací návrh 615
Karima Delli
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Jestliže vnitrostátní dozorový orgán 
odmítl schválit návrh plánu výkonnosti v 
souladu s odstavcem 6, předloží určený 
poskytovatel letových provozních služeb 
revidovaný návrh plánu výkonnosti, 
případně včetně revidovaných cílů.

7. Jestliže vnitrostátní dozorový orgán 
odmítl schválit návrh plánu výkonnosti v 
souladu s odstavcem 6, předloží určený 
poskytovatel letových provozních služeb 
revidovaný návrh plánu výkonnosti, 
případně včetně revidovaných cílů, 
zejména pokud jde o klima a životní 
prostředí, aby bylo zajištěno jejich plné 
sladění s cíli v oblasti snižování emisí v 
rámci evropského právního rámce pro 
klima a cíli Zelené dohody pro Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 616
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je revidovaný návrh plánu 
výkonnosti předložený v souladu s 
odstavcem 7 zamítnut, protože jeho 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli na úrovni Unie, stanoví vnitrostátní 
dozorový orgán dotčenému určenému 
poskytovateli letových provozních služeb 
výkonnostní cíle, které jsou v souladu s 
výkonnostními cíli na úrovni Unie, 
přičemž zohlední zjištění obsažená v 
rozhodnutí uvedeném v odstavci 6. V 
konečném návrhu plánu výkonnosti, který 
má předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, musí být 
uvedeny výkonnostní cíle takto stanovené 
vnitrostátním dozorovým orgánem, jakož i 
opatření k dosažení těchto cílů.

Pokud je revidovaný návrh plánu 
výkonnosti předložený v souladu s 
odstavcem 7 zamítnut, protože jeho 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli na úrovni Unie, zejména pokud jde o 
plný soulad s cíli snížení emisí v rámci 
evropského právního rámce pro klima a 
s cíli Zelené dohody pro Evropu, stanoví 
vnitrostátní dozorový orgán dotčenému 
určenému poskytovateli letových 
provozních služeb výkonnostní cíle, které 
jsou v souladu s výkonnostními cíli na 
úrovni Unie, přičemž zohlední zjištění 
obsažená v rozhodnutí uvedeném v 
odstavci 6. V konečném návrhu plánu 
výkonnosti, který má předložit dotčený 
určený poskytovatel letových provozních 
služeb, musí být uvedeny výkonnostní cíle 
takto stanovené vnitrostátním dozorovým 
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orgánem, jakož i opatření k dosažení těchto 
cílů, zvláště pokud jde o oblast klimatu a 
životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 617
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je revidovaný návrh plánu 
výkonnosti předložený v souladu s 
odstavcem 7 zamítnut, protože jeho 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli na úrovni Unie, stanoví vnitrostátní 
dozorový orgán dotčenému určenému 
poskytovateli letových provozních služeb 
výkonnostní cíle, které jsou v souladu s 
výkonnostními cíli na úrovni Unie, 
přičemž zohlední zjištění obsažená v 
rozhodnutí uvedeném v odstavci 6. V 
konečném návrhu plánu výkonnosti, který 
má předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, musí být 
uvedeny výkonnostní cíle takto stanovené 
vnitrostátním dozorovým orgánem, jakož i 
opatření k dosažení těchto cílů.

Pokud je revidovaný návrh plánu 
výkonnosti předložený v souladu s 
odstavcem 7 zamítnut, protože jeho 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby nejsou v souladu s podmínkami 
stanovenými v odstavci 3, stanoví 
vnitrostátní dozorový orgán dotčenému 
určenému poskytovateli letových 
provozních služeb výkonnostní cíle, 
přičemž zohlední zjištění obsažená v 
rozhodnutí uvedeném v odstavci 6. V 
konečném návrhu plánu výkonnosti, který 
má předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, musí být 
uvedeny výkonnostní cíle takto stanovené 
vnitrostátním dozorovým orgánem, jakož i 
opatření k dosažení těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 618
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je revidovaný návrh plánu Pokud je revidovaný návrh plánu 
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výkonnosti předložený v souladu s 
odstavcem 7 zamítnut, protože jeho 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli na úrovni Unie, stanoví vnitrostátní 
dozorový orgán dotčenému určenému 
poskytovateli letových provozních služeb 
výkonnostní cíle, které jsou v souladu s 
výkonnostními cíli na úrovni Unie, 
přičemž zohlední zjištění obsažená v 
rozhodnutí uvedeném v odstavci 6. V 
konečném návrhu plánu výkonnosti, který 
má předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, musí být 
uvedeny výkonnostní cíle takto stanovené 
vnitrostátním dozorovým orgánem, jakož i 
opatření k dosažení těchto cílů.

výkonnosti předložený v souladu s 
odstavcem 7 zamítnut, protože jeho 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby dosud nejsou v souladu s 
podmínkami popsanými v odstavci 3, 
stanoví vnitrostátní dozorový orgán 
dotčenému určenému poskytovateli 
letových provozních služeb výkonnostní 
cíle, přičemž zohlední zjištění obsažená v 
rozhodnutí uvedeném v odstavci 6. V 
konečném návrhu plánu výkonnosti, který 
má předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, musí být 
uvedeny výkonnostní cíle takto stanovené 
vnitrostátním dozorovým orgánem, jakož i 
opatření k dosažení těchto cílů.

Or. en

Odůvodnění

Situace v oblastech letištních a přibližovacích služeb v síti je značně rozdílná, přičemž 
výkonnost a uskutečnitelnost zlepšení ovlivňuje celá řada místních faktorů. Cíle EU by navíc 
omezily schopnost vnitrostátních orgánů dohledu stanovit cíle, které věrně odráží místní 
podmínky, tj. s ohledem na konkrétní letiště nebo oblast letištních a přibližovacích služeb. 

Pozměňovací návrh 619
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je revidovaný návrh plánu 
výkonnosti předložený v souladu s 
odstavcem 7 zamítnut, protože jeho 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli na úrovni Unie, stanoví vnitrostátní 
dozorový orgán dotčenému určenému 
poskytovateli letových provozních služeb 
výkonnostní cíle, které jsou v souladu s 
výkonnostními cíli na úrovni Unie, 
přičemž zohlední zjištění obsažená v 
rozhodnutí uvedeném v odstavci 6. V 

Pokud je revidovaný návrh plánu 
výkonnosti předložený v souladu s 
odstavcem 7 zamítnut, protože jeho 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby dosud nejsou v souladu s 
podmínkami stanovenými v odstavci 3a, 
3b a 3c, stanoví vnitrostátní dozorový 
orgán dotčenému určenému poskytovateli 
letových provozních služeb výkonnostní 
cíle, přičemž zohlední zjištění obsažená v 
rozhodnutí uvedeném v odstavci 6. V 
konečném návrhu plánu výkonnosti, který 
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konečném návrhu plánu výkonnosti, který 
má předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, musí být 
uvedeny výkonnostní cíle takto stanovené 
vnitrostátním dozorovým orgánem, jakož i 
opatření k dosažení těchto cílů.

má předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, musí být 
uvedeny výkonnostní cíle takto stanovené 
vnitrostátním dozorovým orgánem, jakož i 
opatření k dosažení těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 620
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 8 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bylo-li schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu 
s odstavcem 7 zamítnuto pouze proto, že 
nesplňuje podmínky stanovené v odst. 3 
třetím pododstavci, uvedou se v konečném 
návrhu plánu výkonnosti, který má 
předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, výkonnostní 
cíle z návrhu plánu výkonnosti, u nichž 
vnitrostátní dozorový orgán konstatoval 
soulad s výkonnostními cíli pro celou 
Unii, a nezbytné změny u podmínek, které 
podle vnitrostátního dozorového orgánu 
nebyly splněny.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 621
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 8 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bylo-li schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu 
s odstavcem 7 zamítnuto pouze proto, že 

vypouští se
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nesplňuje podmínky stanovené v odst. 3 
třetím pododstavci, uvedou se v konečném 
návrhu plánu výkonnosti, který má 
předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, výkonnostní 
cíle z návrhu plánu výkonnosti, u nichž 
vnitrostátní dozorový orgán konstatoval 
soulad s výkonnostními cíli pro celou 
Unii, a nezbytné změny u podmínek, které 
podle vnitrostátního dozorového orgánu 
nebyly splněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 622
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 8 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bylo-li schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu 
s odstavcem 7 zamítnuto pouze proto, že 
nesplňuje podmínky stanovené v odst. 3 
třetím pododstavci, uvedou se v konečném 
návrhu plánu výkonnosti, který má 
předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, výkonnostní 
cíle z návrhu plánu výkonnosti, u nichž 
vnitrostátní dozorový orgán konstatoval 
soulad s výkonnostními cíli pro celou 
Unii, a nezbytné změny u podmínek, které 
podle vnitrostátního dozorového orgánu 
nebyly splněny.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 623
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 8 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bylo-li schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu s 
odstavcem 7 zamítnuto pouze proto, že 
nesplňuje podmínky stanovené v odst. 3 
třetím pododstavci, uvedou se v konečném 
návrhu plánu výkonnosti, který má 
předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, výkonnostní 
cíle z návrhu plánu výkonnosti, u nichž 
vnitrostátní dozorový orgán konstatoval 
soulad s výkonnostními cíli pro celou Unii, 
a nezbytné změny u podmínek, které podle 
vnitrostátního dozorového orgánu nebyly 
splněny.

Bylo-li schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu s 
odstavcem 7 zamítnuto pouze proto, že 
nesplňuje podmínky stanovené v odst. 3 
třetím pododstavci, uvedou se v konečném 
návrhu plánu výkonnosti, který má 
předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, výkonnostní 
cíle z návrhu plánu výkonnosti, u nichž 
vnitrostátní dozorový orgán konstatoval 
soulad s výkonnostními cíli pro celou Unii, 
a nezbytné změny u podmínek, které podle 
vnitrostátního dozorového orgánu nebyly 
splněny, zejména pokud jde o oblasti 
klimatu a životního prostředí, s cílem 
zajistit plný soulad s cíli snížení emisí v 
rámci evropského právního rámce a s cíli 
Zelené dohody pro Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 624
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 8 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud bylo schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu s 
odstavcem 7 zamítnuto proto, že jeho 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli pro celou Unii a protože nesplňuje ani 
podmínky stanovené v odst. 3 třetím 
pododstavci, uvedou se v konečném 
návrhu plánu výkonnosti, který má 
předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, výkonnostní 
cíle, které vnitrostátní dozorový orgán 
stanovil v souladu s třetím pododstavcem, 
a opatření k dosažení těchto cílů, jakož i 
nezbytné změny u podmínek, které podle 

Pokud bylo schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu s 
odstavcem 7 zamítnuto proto, že jeho 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli pro celou Unii a protože nesplňuje ani 
podmínky stanovené v odst. 3 třetím 
pododstavci, uvedou se v konečném 
návrhu plánu výkonnosti, který má 
předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, výkonnostní 
cíle, které vnitrostátní dozorový orgán 
stanovil v souladu s třetím pododstavcem, 
a opatření k dosažení těchto cílů, jakož i 
nezbytné změny u podmínek, které podle 
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vnitrostátního dozorového orgánu nebyly 
splněny.

vnitrostátního dozorového orgánu nebyly 
splněny, zejména pokud jde o oblasti 
klimatu a životního prostředí, s cílem 
zajistit plný soulad s cíli snížení emisí v 
rámci evropského právního rámce a s cíli 
Zelené dohody pro Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 625
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 8 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud bylo schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu s 
odstavcem 7 zamítnuto proto, že jeho 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli pro celou Unii a protože nesplňuje ani 
podmínky stanovené v odst. 3 třetím 
pododstavci, uvedou se v konečném 
návrhu plánu výkonnosti, který má 
předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, výkonnostní 
cíle, které vnitrostátní dozorový orgán 
stanovil v souladu s třetím pododstavcem, 
a opatření k dosažení těchto cílů, jakož i 
nezbytné změny u podmínek, které podle 
vnitrostátního dozorového orgánu nebyly 
splněny.

Pokud bylo schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu s 
odstavcem 7 zamítnuto proto, že jeho 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli stanovenými vnitrostátním dozorovým 
orgánem, uvedou se v konečném návrhu 
plánu výkonnosti, který má předložit 
dotčený určený poskytovatel letových 
provozních služeb, výkonnostní cíle, které 
vnitrostátní dozorový orgán stanovil, jakož 
i nezbytné změny u podmínek, které podle 
vnitrostátního dozorového orgánu nebyly 
splněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 626
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 8 – pododstavec 4



AM\1223934CS.docx 159/206 PE680.885v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud bylo schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu s 
odstavcem 7 zamítnuto proto, že jeho 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli pro celou Unii a protože nesplňuje ani 
podmínky stanovené v odst. 3 třetím 
pododstavci, uvedou se v konečném 
návrhu plánu výkonnosti, který má 
předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, výkonnostní 
cíle, které vnitrostátní dozorový orgán 
stanovil v souladu s třetím pododstavcem, 
a opatření k dosažení těchto cílů, jakož i 
nezbytné změny u podmínek, které podle 
vnitrostátního dozorového orgánu nebyly 
splněny.

Pokud bylo schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu s 
odstavcem 7 zamítnuto proto, že jeho 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli stanovenými vnitrostátním dozorovým 
orgánem, uvedou se v konečném návrhu 
plánu výkonnosti, který má předložit 
dotčený určený poskytovatel letových 
provozních služeb, výkonnostní cíle, které 
vnitrostátní dozorový orgán stanovil, jakož 
i nezbytné změny u podmínek, které podle 
vnitrostátního dozorového orgánu nebyly 
splněny.

Or. enOdůvodnění

Situace v mnohých oblastech letištních a přibližovacích služeb v síti je značně rozdílná, 
přičemž výkonnost a uskutečnitelnost zlepšení ovlivňuje celá řada místních faktorů. Cíle EU 
by navíc omezily schopnost vnitrostátních orgánů dohledu stanovit cíle, které věrně odráží 
místní podmínky, tj. s ohledem na konkrétní letiště nebo oblast letištních a přibližovacích 
služeb.

Pozměňovací návrh 627
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 8 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud bylo schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu s 
odstavcem 7 zamítnuto proto, že jeho 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli pro celou Unii a protože nesplňuje ani 
podmínky stanovené v odst. 3 třetím 
pododstavci, uvedou se v konečném 
návrhu plánu výkonnosti, který má 

Pokud bylo schválení revidovaného návrhu 
plánu výkonnosti předloženého v souladu s 
odstavcem 7 zamítnuto proto, že jeho 
výkonnostní cíle pro letištní a přibližovací 
služby nejsou v souladu s výkonnostními 
cíli, uvedou se v konečném návrhu plánu 
výkonnosti, který má předložit dotčený 
určený poskytovatel letových provozních 
služeb, výkonnostní cíle, které vnitrostátní 
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předložit dotčený určený poskytovatel 
letových provozních služeb, výkonnostní 
cíle, které vnitrostátní dozorový orgán 
stanovil v souladu s třetím pododstavcem, 
a opatření k dosažení těchto cílů, jakož i 
nezbytné změny u podmínek, které podle 
vnitrostátního dozorového orgánu nebyly 
splněny.

dozorový orgán stanovil v souladu s třetím 
pododstavcem, a opatření k dosažení těchto 
cílů, jakož i nezbytné změny u podmínek, 
které podle vnitrostátního dozorového 
orgánu nebyly splněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 628
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 10 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Dotčený vnitrostátní dozorový 
orgán vydává pravidelné zprávy o 
sledování výkonnosti letištních a 
přibližovacích služeb, včetně pravidelných 
hodnocení plnění výkonnostních cílů pro 
letištní a přibližovací služby u 
poskytovatelů letových provozních služeb, 
a výsledky těchto hodnocení zveřejňuje.

10. Dotčený vnitrostátní dozorový 
orgán vydává pravidelné zprávy o 
sledování výkonnosti letištních a 
přibližovacích služeb, včetně pravidelných 
hodnocení plnění výkonnostních cílů pro 
letištní a přibližovací služby u 
poskytovatelů letových provozních služeb, 
zejména pokud jde o plný soulad s cíli 
snížení emisí v rámci evropského 
právního rámce pro klima a s cíli Zelené 
dohody pro Evropu, a výsledky těchto 
hodnocení zveřejňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 629
Mario Furore, Laura Ferrara

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 10 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Dotčený vnitrostátní dozorový 
orgán vydává pravidelné zprávy o 
sledování výkonnosti letištních a 

10. Dotčený vnitrostátní dozorový 
orgán vydává pravidelné zprávy o 
sledování výkonnosti letištních a 
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přibližovacích služeb, včetně pravidelných 
hodnocení plnění výkonnostních cílů pro 
letištní a přibližovací služby u 
poskytovatelů letových provozních služeb, 
a výsledky těchto hodnocení zveřejňuje.

přibližovacích služeb, včetně pravidelných 
hodnocení plnění výkonnostních cílů pro 
letištní a přibližovací služby u 
poskytovatelů letových navigačních 
služeb, a výsledky těchto hodnocení 
zveřejňuje.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační úřady jsou obeznámeny s místními potřebami, zvláštnostmi, prostředím 
a omezeními konkrétních regulovaných subjektů. Tyto aspekty je třeba zvážit při koncipování 
nápravných řešení, která mají řešit výkonnostní cíle, které poskytovatel letových navigačních 
služeb neplní. Pokud v této souvislosti vnitrostátní dozorové orgány hodlají pověřit v rámci 
nápravných opatření poskytováním letových provozních služeb jiného poskytovatele letových 
navigačních služeb, odpovědnost za rozhodnutí o  provádění tohoto opatření nese výhradně 
dotčený členský stát.

Pozměňovací návrh 630
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 10 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Dotčený vnitrostátní dozorový 
orgán vydává pravidelné zprávy o 
sledování výkonnosti letištních a 
přibližovacích služeb, včetně pravidelných 
hodnocení plnění výkonnostních cílů pro 
letištní a přibližovací služby u 
poskytovatelů letových provozních služeb, 
a výsledky těchto hodnocení zveřejňuje.

10. Dotčený vnitrostátní dozorový 
orgán vydává pravidelné zprávy o 
sledování výkonnosti letištních a 
přibližovacích služeb, včetně pravidelných 
hodnocení plnění výkonnostních cílů pro 
letištní a přibližovací služby u 
poskytovatelů letových navigačních 
služeb, a výsledky těchto hodnocení 
zveřejňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 10 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Určený poskytovatel letových provozních 
služeb poskytne informace a údaje 
nezbytné ke sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb. Patří mezi ně rovněž 
informace a údaje o skutečných nákladech 
a příjmech.

Určený poskytovatel letových navigačních 
služeb poskytne informace a údaje 
nezbytné ke sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb. Patří mezi ně rovněž 
informace a údaje o skutečných nákladech 
a příjmech.

Or. en

Pozměňovací návrh 632
Josianne Cutajar

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 10 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Určený poskytovatel letových provozních 
služeb poskytne informace a údaje 
nezbytné ke sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb. Patří mezi ně rovněž 
informace a údaje o skutečných nákladech 
a příjmech.

Určený poskytovatel letových navigačních 
služeb poskytne informace a údaje 
nezbytné ke sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb. Patří mezi ně rovněž 
informace a údaje o skutečných nákladech 
a příjmech.

Or. en

Pozměňovací návrh 633
Mario Furore, Laura Ferrara

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 10 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Určený poskytovatel letových provozních 
služeb poskytne informace a údaje 
nezbytné ke sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb. Patří mezi ně rovněž 
informace a údaje o skutečných nákladech 
a příjmech.

Určený poskytovatel letových navigačních 
služeb poskytne informace a údaje 
nezbytné ke sledování výkonnosti letových 
navigačních služeb. Patří mezi ně rovněž 
informace a údaje o skutečných nákladech 
a příjmech.

Or. en
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Odůvodnění

Vnitrostátní regulační úřady jsou obeznámeny s místními potřebami, zvláštnostmi, prostředím 
a omezeními konkrétních regulovaných subjektů. Tyto aspekty je třeba zvážit při koncipování 
nápravných řešení, která mají řešit výkonnostní cíle, které poskytovatel letových navigačních 
služeb neplní. Pokud v této souvislosti vnitrostátní dozorové orgány hodlají pověřit v rámci 
nápravných opatření poskytováním letových provozních služeb jiného poskytovatele letových 
navigačních služeb, odpovědnost za rozhodnutí o  provádění tohoto opatření nese výhradně 
dotčený členský stát.

Pozměňovací návrh 634
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 10 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Neplní-li se výkonnostní cíle nebo se 
správně neprovádí plán výkonnosti, vydá 
vnitrostátní dozorový orgán rozhodnutí, v 
němž poskytovatele letových provozních 
služeb vyzve k přijetí nápravných opatření. 
Pokud je to objektivně nezbytné, může 
mezi tato nápravná opatření patřit i 
požadavek, aby poskytovatel letových 
provozních služeb pověřil poskytováním 
příslušných služeb jiného poskytovatele 
letových provozních služeb. Pokud se 
výkonnostní cíle stále nedaří splnit nebo se 
nadále nesprávně provádí plán výkonnosti 
nebo se uložená nápravná opatření 
neprovádí řádně nebo vůbec, vnitrostátní 
dozorový orgán požádá agenturu působící 
jako PRB, aby provedla šetření v souladu s 
čl. 24 odst. 2, a Komise může přijmout 
opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

Neplní-li se výkonnostní cíle nebo se 
správně neprovádí plán výkonnosti, 
zejména pak v oblasti klimatu a životního 
prostředí, vydá vnitrostátní dozorový orgán 
rozhodnutí, v němž poskytovatele letových 
provozních služeb vyzve k přijetí 
nápravných opatření. Pokud je to 
objektivně nezbytné, může mezi tato 
nápravná opatření patřit i požadavek, aby 
poskytovatel letových provozních služeb 
pověřil poskytováním příslušných služeb 
jiného poskytovatele letových provozních 
služeb. Pokud se výkonnostní cíle stále 
nedaří splnit nebo se nadále nesprávně 
provádí plán výkonnosti nebo se uložená 
nápravná opatření neprovádí řádně nebo 
vůbec, zejména pokud jde o oblast klimatu 
a životního prostředí s ohledem na 
zajištění plného souladu s cíli evropského 
právního rámce pro klima v oblasti 
snižování emisí a cíli Zelené dohody pro 
Evropu, vnitrostátní dozorový orgán 
požádá agenturu působící jako PRB, aby 
provedla šetření v souladu s čl. 24 odst. 2, 
a Komise může přijmout opatření v 
souladu s čl. 24 odst. 3.

Or. en
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Pozměňovací návrh 635
Josianne Cutajar

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 10 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Neplní-li se výkonnostní cíle nebo se 
správně neprovádí plán výkonnosti, vydá 
vnitrostátní dozorový orgán rozhodnutí, v 
němž poskytovatele letových provozních 
služeb vyzve k přijetí nápravných opatření. 
Pokud je to objektivně nezbytné, může 
mezi tato nápravná opatření patřit i 
požadavek, aby poskytovatel letových 
provozních služeb pověřil poskytováním 
příslušných služeb jiného poskytovatele 
letových provozních služeb. Pokud se 
výkonnostní cíle stále nedaří splnit nebo se 
nadále nesprávně provádí plán výkonnosti 
nebo se uložená nápravná opatření 
neprovádí řádně nebo vůbec, vnitrostátní 
dozorový orgán požádá agenturu působící 
jako PRB, aby provedla šetření v souladu s 
čl. 24 odst. 2, a Komise může přijmout 
opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

Neplní-li se výkonnostní cíle nebo se 
správně neprovádí plán výkonnosti, vydá 
vnitrostátní dozorový orgán rozhodnutí, v 
němž poskytovatele letových navigačních 
služeb vyzve k provedení nápravných 
opatření. Pokud se výkonnostní cíle stále 
nedaří splnit nebo se nadále nesprávně 
provádí plán výkonnosti nebo se uložená 
nápravná opatření neprovádí řádně nebo 
vůbec, vnitrostátní dozorový orgán může 
požádat PRB, aby provedl šetření v 
souladu s čl. 24 odst. 2, a Komise může 
přijmout opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 636
Mario Furore, Laura Ferrara

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 10 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Neplní-li se výkonnostní cíle nebo se 
správně neprovádí plán výkonnosti, vydá 
vnitrostátní dozorový orgán rozhodnutí, v 
němž poskytovatele letových provozních 
služeb vyzve k přijetí nápravných opatření. 
Pokud je to objektivně nezbytné, může 
mezi tato nápravná opatření patřit i 

Neplní-li se výkonnostní cíle nebo se 
správně neprovádí plán výkonnosti, vydá 
vnitrostátní dozorový orgán rozhodnutí, v 
němž poskytovatele letových navigačních 
služeb vyzve k provedení nápravných 
opatření. Pokud se výkonnostní cíle stále 
nedaří splnit nebo se nadále nesprávně 
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požadavek, aby poskytovatel letových 
provozních služeb pověřil poskytováním 
příslušných služeb jiného poskytovatele 
letových provozních služeb. Pokud se 
výkonnostní cíle stále nedaří splnit nebo se 
nadále nesprávně provádí plán výkonnosti 
nebo se uložená nápravná opatření 
neprovádí řádně nebo vůbec, vnitrostátní 
dozorový orgán požádá agenturu působící 
jako PRB, aby provedla šetření v souladu s 
čl. 24 odst. 2, a Komise může přijmout 
opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

provádí plán výkonnosti nebo se uložená 
nápravná opatření neprovádí řádně nebo 
vůbec, vnitrostátní dozorový orgán požádá 
PRB, aby provedl šetření v souladu s čl. 24 
odst. 2, a Komise může přijmout opatření v 
souladu s čl. 24 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační úřady jsou obeznámeny s místními potřebami, zvláštnostmi, prostředím 
a omezeními konkrétních regulovaných subjektů. Tyto aspekty je třeba zvážit při koncipování 
nápravných řešení, která mají řešit výkonnostní cíle, které poskytovatel letových navigačních 
služeb neplní.  Pokud v této souvislosti vnitrostátní dozorové orgány hodlají pověřit v rámci 
nápravných opatření poskytováním letových provozních služeb jiného poskytovatele letových 
navigačních služeb, odpovědnost za rozhodnutí o  provádění tohoto opatření nese výhradně 
dotčený členský stát.

Pozměňovací návrh 637
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 10 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Neplní-li se výkonnostní cíle nebo se 
správně neprovádí plán výkonnosti, vydá 
vnitrostátní dozorový orgán rozhodnutí, v 
němž poskytovatele letových provozních 
služeb vyzve k přijetí nápravných opatření. 
Pokud je to objektivně nezbytné, může 
mezi tato nápravná opatření patřit i 
požadavek, aby poskytovatel letových 
provozních služeb pověřil poskytováním 
příslušných služeb jiného poskytovatele 
letových provozních služeb. Pokud se 
výkonnostní cíle stále nedaří splnit nebo se 
nadále nesprávně provádí plán výkonnosti 

Neplní-li se výkonnostní cíle nebo se 
správně neprovádí plán výkonnosti, vydá 
vnitrostátní dozorový orgán rozhodnutí, v 
němž poskytovatele letových provozních 
služeb vyzve k přijetí nápravných opatření. 
Pokud se výkonnostní cíle stále nedaří 
splnit nebo se nadále nesprávně provádí 
plán výkonnosti nebo se uložená nápravná 
opatření neprovádí řádně nebo vůbec, 
vnitrostátní dozorový orgán může agenturu 
působící jako PRB požádat, aby provedla 
šetření v souladu s čl. 24 odst. 2, a Komise 
může přijmout opatření v souladu s čl. 24 
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nebo se uložená nápravná opatření 
neprovádí řádně nebo vůbec, vnitrostátní 
dozorový orgán požádá agenturu působící 
jako PRB, aby provedla šetření v souladu s 
čl. 24 odst. 2, a Komise může přijmout 
opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 638
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 10 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Neplní-li se výkonnostní cíle nebo se 
správně neprovádí plán výkonnosti, vydá 
vnitrostátní dozorový orgán rozhodnutí, v 
němž poskytovatele letových provozních 
služeb vyzve k přijetí nápravných opatření. 
Pokud je to objektivně nezbytné, může 
mezi tato nápravná opatření patřit i 
požadavek, aby poskytovatel letových 
provozních služeb pověřil poskytováním 
příslušných služeb jiného poskytovatele 
letových provozních služeb. Pokud se 
výkonnostní cíle stále nedaří splnit nebo se 
nadále nesprávně provádí plán výkonnosti 
nebo se uložená nápravná opatření 
neprovádí řádně nebo vůbec, vnitrostátní 
dozorový orgán požádá agenturu působící 
jako PRB, aby provedla šetření v souladu s 
čl. 24 odst. 2, a Komise může přijmout 
opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

Neplní-li se výkonnostní cíle nebo se 
správně neprovádí plán výkonnosti, vydá 
vnitrostátní dozorový orgán rozhodnutí, v 
němž poskytovatele letových navigačních 
služeb vyzve k provedení nápravných 
opatření. Pokud se výkonnostní cíle stále 
nedaří splnit nebo se nadále nesprávně 
provádí plán výkonnosti nebo se uložená 
nápravná opatření neprovádí řádně nebo 
vůbec, vnitrostátní dozorový orgán může 
požádat PRB, aby provedl šetření v 
souladu s čl. 24 odst. 2, a Komise může 
přijmout opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

Or. enOdůvodnění

Vnitrostátní regulační úřady jsou obeznámeny s místními potřebami, zvláštnostmi, prostředím 
a omezeními konkrétních regulovaných subjektů. Tyto aspekty je třeba zvážit při koncipování 
nápravných řešení, která mají řešit výkonnostní cíle, které poskytovatel letových navigačních 
služeb neplní. Pokud v této souvislosti vnitrostátní dozorové orgány hodlají pověřit v rámci 
nápravných opatření poskytováním letových provozních služeb jiného poskytovatele letových 
navigačních služeb, odpovědnost za rozhodnutí o  provádění tohoto opatření nese výhradně 
dotčený členský stát.
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Pozměňovací návrh 639
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 10 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Neplní-li se výkonnostní cíle nebo se 
správně neprovádí plán výkonnosti, vydá 
vnitrostátní dozorový orgán rozhodnutí, v 
němž poskytovatele letových provozních 
služeb vyzve k přijetí nápravných opatření. 
Pokud je to objektivně nezbytné, může 
mezi tato nápravná opatření patřit i 
požadavek, aby poskytovatel letových 
provozních služeb pověřil poskytováním 
příslušných služeb jiného poskytovatele 
letových provozních služeb. Pokud se 
výkonnostní cíle stále nedaří splnit nebo se 
nadále nesprávně provádí plán výkonnosti 
nebo se uložená nápravná opatření 
neprovádí řádně nebo vůbec, vnitrostátní 
dozorový orgán požádá agenturu působící 
jako PRB, aby provedla šetření v souladu s 
čl. 24 odst. 2, a Komise může přijmout 
opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

Neplní-li se výkonnostní cíle nebo se 
správně neprovádí plán výkonnosti, vydá 
vnitrostátní dozorový orgán rozhodnutí, v 
němž poskytovatele letových provozních 
služeb vyzve k přijetí nápravných opatření. 
Tato nápravná opatření zahrnují 
mechanismy, jako jsou pokuty a penále, a, 
pokud je to objektivně nezbytné, 
požadavek, aby poskytovatel letových 
provozních služeb pověřil poskytováním 
příslušných služeb jiného poskytovatele 
letových provozních služeb. Pokud se 
výkonnostní cíle stále nedaří splnit nebo se 
nadále nesprávně provádí plán výkonnosti 
nebo se uložená nápravná opatření 
neprovádí řádně nebo vůbec, vnitrostátní 
dozorový orgán požádá agenturu působící 
jako PRB, aby provedla šetření v souladu s 
čl. 24 odst. 2, a Komise může přijmout 
opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 640
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 10 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Neplní-li se výkonnostní cíle nebo se 
správně neprovádí plán výkonnosti, vydá 
vnitrostátní dozorový orgán rozhodnutí, v 
němž poskytovatele letových provozních 
služeb vyzve k přijetí nápravných opatření. 
Pokud je to objektivně nezbytné, může 

Neplní-li se výkonnostní cíle nebo se 
správně neprovádí plán výkonnosti, vydá 
vnitrostátní dozorový orgán rozhodnutí, v 
němž poskytovatele letových provozních 
služeb vyzve k přijetí nápravných opatření, 
a to včetně pokut a penále. Pokud je to 
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mezi tato nápravná opatření patřit i 
požadavek, aby poskytovatel letových 
provozních služeb pověřil poskytováním 
příslušných služeb jiného poskytovatele 
letových provozních služeb. Pokud se 
výkonnostní cíle stále nedaří splnit nebo se 
nadále nesprávně provádí plán výkonnosti 
nebo se uložená nápravná opatření 
neprovádí řádně nebo vůbec, vnitrostátní 
dozorový orgán požádá agenturu působící 
jako PRB, aby provedla šetření v souladu s 
čl. 24 odst. 2, a Komise může přijmout 
opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

objektivně nezbytné, může mezi tato 
nápravná opatření patřit i požadavek, aby 
poskytovatel letových provozních služeb 
pověřil poskytováním příslušných služeb 
jiného poskytovatele letových provozních 
služeb. Pokud se výkonnostní cíle stále 
nedaří splnit nebo se nadále nesprávně 
provádí plán výkonnosti nebo se uložená 
nápravná opatření neprovádí řádně nebo 
vůbec, vnitrostátní dozorový orgán požádá 
agenturu působící jako PRB, aby provedla 
šetření v souladu s čl. 24 odst. 2, a Komise 
může přijmout opatření v souladu s čl. 24 
odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 10 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Neplní-li se výkonnostní cíle nebo se 
správně neprovádí plán výkonnosti, vydá 
vnitrostátní dozorový orgán rozhodnutí, v 
němž poskytovatele letových provozních 
služeb vyzve k přijetí nápravných opatření. 
Pokud je to objektivně nezbytné, může 
mezi tato nápravná opatření patřit i 
požadavek, aby poskytovatel letových 
provozních služeb pověřil poskytováním 
příslušných služeb jiného poskytovatele 
letových provozních služeb. Pokud se 
výkonnostní cíle stále nedaří splnit nebo se 
nadále nesprávně provádí plán výkonnosti 
nebo se uložená nápravná opatření 
neprovádí řádně nebo vůbec, vnitrostátní 
dozorový orgán požádá agenturu působící 
jako PRB, aby provedla šetření v souladu s 
čl. 24 odst. 2, a Komise může přijmout 
opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

Neplní-li se výkonnostní cíle nebo se 
správně neprovádí plán výkonnosti, vydá 
vnitrostátní dozorový orgán rozhodnutí, v 
němž poskytovatele letových provozních 
služeb vyzve k přijetí nápravných opatření. 
Pokud je to objektivně nezbytné, může 
mezi tato nápravná opatření patřit i 
požadavek, aby poskytovatel letových 
provozních služeb pověřil poskytováním 
příslušných služeb jiného poskytovatele 
letových provozních služeb. Pokud se 
výkonnostní cíle stále nedaří splnit nebo se 
nadále nesprávně provádí plán výkonnosti 
nebo se uložená nápravná opatření 
neprovádí řádně nebo vůbec, vnitrostátní 
dozorový orgán může agenturu působící 
jako PRB požádat, aby provedla šetření v 
souladu s čl. 24 odst. 2, a Komise může 
přijmout opatření v souladu s čl. 24 odst. 3.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se navrhuje, aby byly  cíle stanoveny na místní úrovni, musí mít veškeré 
požadavky států adresované PRB  pouze dobrovolnou povahu. 

Pozměňovací návrh 642
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Pokud agentura působící jako PRB 
plní úkoly vnitrostátního dozorového 
orgánu v souladu s čl. 3 odst. 8, předkládají 
se jí návrhy plánů výkonnosti letištních a 
přibližovacích služeb společně s návrhy 
plánů výkonnosti traťových navigačních 
služeb. Pokud agentura přijala rozhodnutí o 
rozdělení nákladů podle čl. 13 odst. 6 
třetího pododstavce, je pro ni toto 
rozhodnutí závazné při posuzování návrhů 
plánů výkonnosti letištních a 
přibližovacích služeb.

12. Pokud PRB plní úkoly 
vnitrostátního dozorového orgánu v 
souladu s čl. 3 odst. 8, předkládají se mu 
návrhy plánů výkonnosti letištních a 
přibližovacích služeb společně s návrhy 
plánů výkonnosti traťových navigačních 
služeb. Pokud agentura přijala rozhodnutí o 
rozdělení nákladů podle čl. 13 odst. 6 
třetího pododstavce, je pro ni toto 
rozhodnutí závazné při posuzování návrhů 
plánů výkonnosti letištních a 
přibližovacích služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 643
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 vypouští se
Úloha agentury působící jako PRB při 

sledování výkonnostních cílů pro letištní a 
přibližovací služby na úrovni Unie

1. Agentura působící jako PRB 
pravidelně připravuje celounijní přehled o 
výkonnosti letištních a přibližovacích 
služeb a o tom, nakolik jejich výkonnost 
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odpovídá výkonnostním cílům na úrovni 
Unie.
2. Pro účely přehledu podle bodu 1 
uvědomí vnitrostátní dozorové orgány 
agenturu působící jako PRB o svých 
zprávách uvedených v čl. 14 odst. 10 a 
poskytnou jí veškeré další informace, 
které si pro tyto účely vyžádá.

Or. en

Odůvodnění

Situace v mnohých oblastech letištních a přibližovacích služeb v síti je značně rozdílná, 
přičemž výkonnost a uskutečnitelnost zlepšení ovlivňuje celá řada místních faktorů. Cíle EU 
by navíc omezily schopnost vnitrostátních dozorových  orgánů stanovit cíle, které věrně 
odráží místní podmínky, tj. s ohledem na konkrétní letiště nebo oblast letištních a 
přibližovacích služeb.

Pozměňovací návrh 644
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 vypouští se
Úloha agentury působící jako PRB při 

sledování výkonnostních cílů pro letištní a 
přibližovací služby na úrovni Unie

1. Agentura působící jako PRB 
pravidelně připravuje celounijní přehled o 
výkonnosti letištních a přibližovacích 
služeb a o tom, nakolik jejich výkonnost 
odpovídá výkonnostním cílům na úrovni 
Unie.
2. Pro účely přehledu podle bodu 1 
uvědomí vnitrostátní dozorové orgány 
agenturu působící jako PRB o svých 
zprávách uvedených v čl. 14 odst. 10 a 
poskytnou jí veškeré další informace, 
které si pro tyto účely vyžádá.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k velké rozmanitosti v oblasti poskytování letištních a přibližovacích služeb v rámci 
Evropy by neměly být stanovovány v této oblasti celounijní cíle.  Cíle EU by navíc omezily 
schopnost vnitrostátních dozorových orgánů  stanovit cíle, které věrně odráží místní 
podmínky.

Pozměňovací návrh 645
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 vypouští se
Úloha agentury působící jako PRB při 

sledování výkonnostních cílů pro letištní a 
přibližovací služby na úrovni Unie

1. Agentura působící jako PRB 
pravidelně připravuje celounijní přehled o 
výkonnosti letištních a přibližovacích 
služeb a o tom, nakolik jejich výkonnost 
odpovídá výkonnostním cílům na úrovni 
Unie.
2. Pro účely přehledu podle bodu 1 
uvědomí vnitrostátní dozorové orgány 
agenturu působící jako PRB o svých 
zprávách uvedených v čl. 14 odst. 10 a 
poskytnou jí veškeré další informace, 
které si pro tyto účely vyžádá.

Or. en

Pozměňovací návrh 646
Robert Roos

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 vypouští se
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Úloha agentury působící jako PRB při 
sledování výkonnostních cílů pro letištní a 

přibližovací služby na úrovni Unie
1. Agentura působící jako PRB 
pravidelně připravuje celounijní přehled o 
výkonnosti letištních a přibližovacích 
služeb a o tom, nakolik jejich výkonnost 
odpovídá výkonnostním cílům na úrovni 
Unie.
2. Pro účely přehledu podle bodu 1 
uvědomí vnitrostátní dozorové orgány 
agenturu působící jako PRB o svých 
zprávách uvedených v čl. 14 odst. 10 a 
poskytnou jí veškeré další informace, 
které si pro tyto účely vyžádá.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by vhodnější výrazně zkrátit znění článků 10 až 25 tak, aby se zabývaly pouze hlavními 
body. Články 12 až 18 by mohly být vypuštěny, jelikož by bylo nejvhodnější, aby tyto 
informace byly zahrnuty do prováděcího pravidla.

Pozměňovací návrh 647
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 15 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úloha agentury působící jako PRB při 
sledování výkonnostních cílů pro letištní a 
přibližovací služby na úrovni Unie

Úloha PRB při sledování výkonnostních 
cílů pro letištní a přibližovací služby na 
úrovni Unie

Or. en

Pozměňovací návrh 648
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura působící jako PRB 
pravidelně připravuje celounijní přehled o 
výkonnosti letištních a přibližovacích 
služeb a o tom, nakolik jejich výkonnost 
odpovídá výkonnostním cílům na úrovni 
Unie.

1. Agentura působící jako PRB 
pravidelně připravuje celounijní přehled o 
výkonnosti letištních a přibližovacích 
služeb a o tom, nakolik jejich výkonnost 
odpovídá výkonnostním cílům na úrovni 
Unie, zejména pokud jde o včasné snížení 
emisí stanovené evropským právním 
rámcem pro klima a dosažení souladu s 
cíli Zelené dohody pro Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 649
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura působící jako PRB 
pravidelně připravuje celounijní přehled o 
výkonnosti letištních a přibližovacích 
služeb a o tom, nakolik jejich výkonnost 
odpovídá výkonnostním cílům na úrovni 
Unie.

1. Agentura působící jako PRB 
pravidelně, a to jednou ročně,  připravuje 
celounijní přehled o výkonnosti letištních a 
přibližovacích služeb a o tom, nakolik 
jejich výkonnost odpovídá výkonnostním 
cílům na úrovni Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 650
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura působící jako PRB 
pravidelně připravuje celounijní přehled o 
výkonnosti letištních a přibližovacích 
služeb a o tom, nakolik jejich výkonnost 

1. Agentura působící jako PRB 
pravidelně, a to jednou ročně,  připravuje 
celounijní přehled o výkonnosti letištních a 
přibližovacích služeb a o tom, nakolik 
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odpovídá výkonnostním cílům na úrovni 
Unie.

jejich výkonnost odpovídá výkonnostním 
cílům na úrovni Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 651
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura působící jako PRB 
pravidelně připravuje celounijní přehled o 
výkonnosti letištních a přibližovacích 
služeb a o tom, nakolik jejich výkonnost 
odpovídá výkonnostním cílům na úrovni 
Unie.

1. PRB pravidelně připravuje 
celounijní přehled o výkonnosti letištních a 
přibližovacích služeb a o tom, nakolik 
jejich výkonnost odpovídá výkonnostním 
cílům na úrovni Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 652
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely přehledu podle bodu 1 
uvědomí vnitrostátní dozorové orgány 
agenturu působící jako PRB o svých 
zprávách uvedených v čl. 14 odst. 10 a 
poskytnou jí veškeré další informace, které 
si pro tyto účely vyžádá.

2. Pro účely přehledu podle bodu 1 
uvědomí vnitrostátní dozorové orgány PRB 
o svých zprávách uvedených v čl. 14 odst. 
10 a poskytnou mu veškeré další 
informace, které si pro tyto účely vyžádá.

Or. en

Pozměňovací návrh 653
Robert Roos
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Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 vypouští se
Plán výkonnosti sítě

1. Manažer struktury vzdušného 
prostoru vypracuje na každé referenční 
období návrh plánu výkonnosti sítě pro 
všechny funkce sítě, které plní.
Návrh plánu výkonnosti sítě se sestavuje 
poté, co byly stanoveny výkonnostní cíle 
pro celou Unii a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahuje 
výkonnostní cíle v klíčových oblastech 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů.
2. Návrh plánu výkonnosti sítě se 
předkládá agentuře působící jako PRB a 
Komisi.
Na žádost Komise jí agentura působící 
jako PRB předloží své stanovisko k 
návrhu plánu výkonnosti sítě, a to na 
základě těchto základních kritérií:
a) hodnocení zlepšení výkonnosti v 
průběhu času za referenční období, na 
které se vztahuje plán výkonnosti, a navíc 
za celé období zahrnující jak předchozí 
referenční období, tak referenční období, 
na něž se vztahuje plán výkonnosti;
b) úplnost návrhu plánu výkonnosti 
sítě, pokud jde o údaje a podklady.
Shledá-li Komise, že návrh plánu 
výkonnosti sítě je úplný a vykazuje 
odpovídající zlepšení výkonnosti, přijme 
jej jako konečný plán. V opačném případě 
může Komise požádat manažera struktury 
vzdušného prostoru, aby předložil 
revidovaný návrh plánu výkonnosti sítě.

Or. en
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Odůvodnění

Bylo by vhodnější výrazně zkrátit znění článků 10 až 25 tak, aby se zabývaly pouze hlavními 
body. Články 12 až 18 by mohly být vypuštěny, jelikož by bylo nejvhodnější, aby tyto 
informace byly zahrnuty do prováděcího pravidla.

Pozměňovací návrh 654
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Manažer struktury vzdušného 
prostoru vypracuje na každé referenční 
období návrh plánu výkonnosti sítě pro 
všechny funkce sítě, které plní.

1. Manažer struktury vzdušného 
prostoru vypracuje na každé referenční 
období návrh plánu výkonnosti sítě pro 
všechny funkce sítě, které podporuje a 
plní.

Or. en

Pozměňovací návrh 655
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Manažer struktury vzdušného 
prostoru vypracuje na každé referenční 
období návrh plánu výkonnosti sítě pro 
všechny funkce sítě, které plní.

1. Manažer struktury vzdušného 
prostoru vypracuje na každé referenční 
období návrh plánu výkonnosti sítě pro 
všechny funkce sítě, které podporuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 656
Johan Danielsson

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh plánu výkonnosti sítě se sestavuje 
poté, co byly stanoveny výkonnostní cíle 
pro celou Unii a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahuje 
výkonnostní cíle v klíčových oblastech 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů.

Návrh plánu výkonnosti sítě se sestavuje 
poté, co byly stanoveny výkonnostní cíle 
pro celou Unii a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahuje konkrétní 
výkonnostní cíle v klíčových oblastech 
zahrnujících bezpečnost, životní prostředí, 
kapacitu a efektivitu nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 657
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh plánu výkonnosti sítě se sestavuje 
poté, co byly stanoveny výkonnostní cíle 
pro celou Unii a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahuje 
výkonnostní cíle v klíčových oblastech 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů.

Návrh plánu výkonnosti sítě se sestavuje 
poté, co byly stanoveny výkonnostní cíle 
pro celou Unii a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahuje konkrétní 
výkonnostní cíle v klíčových oblastech 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu, 
bezpečnost a efektivitu nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 658
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh plánu výkonnosti sítě se sestavuje 
poté, co byly stanoveny výkonnostní cíle 
pro celou Unii a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahuje 
výkonnostní cíle v klíčových oblastech 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 

Návrh plánu výkonnosti sítě se sestavuje 
poté, co byly stanoveny výkonnostní cíle 
pro celou Unii a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahuje konkrétní 
výkonnostní cíle v klíčových oblastech 
zahrnujících  životní prostředí, bezpečnost, 
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efektivitu nákladů. kapacitu a efektivitu nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 659
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh plánu výkonnosti sítě se sestavuje 
poté, co byly stanoveny výkonnostní cíle 
pro celou Unii a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahuje 
výkonnostní cíle v klíčových oblastech 
zahrnujících životní prostředí, kapacitu a 
efektivitu nákladů.

Návrh plánu výkonnosti sítě se sestavuje 
poté, co byly stanoveny výkonnostní cíle 
pro celou Unii a před začátkem dotčeného 
referenčního období. Obsahuje konkrétní 
výkonnostní cíle v klíčových oblastech 
zahrnujících bezpečnost, klima, životní 
prostředí a efektivitu nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 660
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Návrh plánu výkonnosti sítě se 
předkládá agentuře působící jako PRB a 
Komisi.

2. Návrh plánu výkonnosti sítě se 
předkládá PRB a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 661
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost Komise jí agentura působící 
jako PRB předloží své stanovisko k návrhu 
plánu výkonnosti sítě, a to na základě 
těchto základních kritérií:

Na žádost Komise jí PRB předloží své 
stanovisko k návrhu plánu výkonnosti sítě, 
a to na základě těchto základních kritérií:

Or. en

Pozměňovací návrh 662
Robert Roos

Návrh nařízení
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 vypouští se
Revize výkonnostních cílů a plánů 
výkonnosti v průběhu referenčního 

období
1. Pokud se výrazně změnily 
okolnosti a výkonnostní cíle na úrovni 
Unie už během referenčního období 
nejsou přiměřené a je-li nutné a 
přiměřené cíle revidovat, Komise 
výkonnostní cíle pro celou Unii reviduje. 
Na takové rozhodnutí se použije článek 
11. V návaznosti na tuto revizi přijmou 
určení poskytovatelé letových provozních 
služeb nové návrhy plánů výkonnosti, na 
něž se vztahují články 13 a 14. Manažer 
struktury vzdušného prostoru sestaví nový 
návrh plánu výkonnosti sítě, na nějž se 
vztahuje článek 16.
2. Součástí rozhodnutí o 
revidovaných výkonnostních cílech pro 
celou Unii uvedeného v odstavci 1 jsou 
přechodná ustanovení na období, než se 
začnou používat konečné plány 
výkonnosti přijaté podle čl. 13 odst. 6 a čl. 
14 odst. 6.
3. Chtějí-li určení poskytovatelé 
letových provozních služeb během 
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referenčního období revidovat jeden nebo 
několik výkonnostních cílů, mohou o 
povolení požádat agenturu působící jako 
PRB, pokud se jedná o traťové navigační 
služby, nebo dotčený vnitrostátní dozorový 
orgán, pokud se jedná o letištní a 
přibližovací služby. Takový požadavek lze 
učinit v případech, kdy bylo dosaženo 
varovných prahových hodnot, nebo tehdy, 
když určení poskytovatelé letových 
provozních služeb prokáží, že původní 
údaje, předpoklady a zdůvodnění, které 
tvoří základ výkonnostních cílů, již nejsou 
ve významném a dlouhodobém rozsahu 
přesné kvůli okolnostem, které nebylo 
možno v době přijetí plánu výkonnosti 
předvídat.
4. Agentura působící jako PRB, 
pokud jde o traťové navigační služby, 
nebo dotčený vnitrostátní dozorový orgán, 
pokud jde o letištní a přibližovací služby, 
povolí určenému poskytovateli letových 
provozních služeb provést zamýšlenou 
revizi pouze tehdy, je-li to nezbytné a 
přiměřené a pokud revidované 
výkonnostní cíle zajišťují zachování 
souladu s výkonnostními cíli pro celou 
Unii. Byla-li revize povolena, určení 
poskytovatelé letových provozních služeb 
přijmou nové návrhy plánů výkonnosti v 
souladu s postupy podle článků 13 a 14.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by vhodnější výrazně zkrátit znění článků 10 až 25 tak, aby se zabývaly pouze hlavními 
body. Články 12 až 18 by mohly být vypuštěny, jelikož by bylo nejvhodnější, aby tyto 
informace byly zahrnuty do prováděcího pravidla.

Pozměňovací návrh 663
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud se výrazně změnily 
okolnosti a výkonnostní cíle na úrovni 
Unie už během referenčního období nejsou 
přiměřené a je-li nutné a přiměřené cíle 
revidovat, Komise výkonnostní cíle pro 
celou Unii reviduje. Na takové rozhodnutí 
se použije článek 11. V návaznosti na tuto 
revizi přijmou určení poskytovatelé 
letových provozních služeb nové návrhy 
plánů výkonnosti, na něž se vztahují články 
13 a 14. Manažer struktury vzdušného 
prostoru sestaví nový návrh plánu 
výkonnosti sítě, na nějž se vztahuje článek 
16.

1. Pokud se výrazně změnily 
okolnosti a výkonnostní cíle na úrovni 
Unie už během referenčního období nejsou 
přiměřené a je-li nutné a přiměřené cíle 
revidovat, Komise výkonnostní cíle pro 
celou Unii reviduje, zejména s cílem 
zajistit včasné snížení emisí stanovené 
evropským právním rámcem pro klima a 
dosažení souladu s cíli Zelené dohody pro 
Evropu. Na takové rozhodnutí se použije 
článek 11. V návaznosti na tuto revizi 
přijmou určení poskytovatelé letových 
provozních služeb nové návrhy plánů 
výkonnosti, na něž se vztahují články 13 a 
14. Manažer struktury vzdušného prostoru 
sestaví nový návrh plánu výkonnosti sítě, 
na nějž se vztahuje článek 16.

Or. en

Pozměňovací návrh 664
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Chtějí-li určení poskytovatelé 
letových provozních služeb během 
referenčního období revidovat jeden nebo 
několik výkonnostních cílů, mohou o 
povolení požádat agenturu působící jako 
PRB, pokud se jedná o traťové navigační 
služby, nebo dotčený vnitrostátní dozorový 
orgán, pokud se jedná o letištní a 
přibližovací služby. Takový požadavek lze 
učinit v případech, kdy bylo dosaženo 
varovných prahových hodnot, nebo tehdy, 
když určení poskytovatelé letových 
provozních služeb prokáží, že původní 
údaje, předpoklady a zdůvodnění, které 
tvoří základ výkonnostních cílů, již nejsou 
ve významném a dlouhodobém rozsahu 

3. Chtějí-li určení poskytovatelé 
letových provozních služeb během 
referenčního období revidovat jeden nebo 
několik výkonnostních cílů, mohou o 
povolení požádat dotčený vnitrostátní 
dozorový orgán. Takový požadavek lze 
učinit v případech, kdy bylo dosaženo 
varovných prahových hodnot, nebo tehdy, 
když určení poskytovatelé letových 
provozních služeb prokáží, že původní 
údaje, předpoklady a zdůvodnění, které 
tvoří základ výkonnostních cílů, již nejsou 
ve významném a dlouhodobém rozsahu 
přesné kvůli okolnostem, které nebylo 
možno v době přijetí plánu výkonnosti 
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přesné kvůli okolnostem, které nebylo 
možno v době přijetí plánu výkonnosti 
předvídat.

předvídat.

Or. en

Odůvodnění

Místní vnitrostátní dozorové orgány mohou nejlépe posoudit, zda je revize opodstatněná. 

Pozměňovací návrh 665
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Agentura působící jako PRB, pokud 
jde o traťové navigační služby, nebo 
dotčený vnitrostátní dozorový orgán, 
pokud jde o letištní a přibližovací služby, 
povolí určenému poskytovateli letových 
provozních služeb provést zamýšlenou 
revizi pouze tehdy, je-li to nezbytné a 
přiměřené a pokud revidované výkonnostní 
cíle zajišťují zachování souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii. Byla-li 
revize povolena, určení poskytovatelé 
letových provozních služeb přijmou nové 
návrhy plánů výkonnosti v souladu s 
postupy podle článků 13 a 14.

4. Agentura působící jako PRB, pokud 
jde o traťové navigační služby, nebo 
dotčený vnitrostátní dozorový orgán, 
pokud jde o letištní a přibližovací služby, 
povolí určenému poskytovateli letových 
provozních služeb provést zamýšlenou 
revizi pouze tehdy, je-li to nezbytné a 
přiměřené a pokud revidované výkonnostní 
cíle zajišťují zachování souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii, zejména 
pokud jde o včasné snížení emisí 
stanovené evropským právním rámcem 
pro klima a dosažení souladu s cíli Zelené 
dohody pro Evropu Byla-li revize 
povolena, určení poskytovatelé letových 
provozních služeb přijmou nové návrhy 
plánů výkonnosti v souladu s postupy 
podle článků 13 a 14.

Or. en

Pozměňovací návrh 666
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Agentura působící jako PRB, pokud 
jde o traťové navigační služby, nebo 
dotčený vnitrostátní dozorový orgán, 
pokud jde o letištní a přibližovací služby, 
povolí určenému poskytovateli letových 
provozních služeb provést zamýšlenou 
revizi pouze tehdy, je-li to nezbytné a 
přiměřené a pokud revidované 
výkonnostní cíle zajišťují zachování 
souladu s výkonnostními cíli pro celou 
Unii. Byla-li revize povolena, určení 
poskytovatelé letových provozních služeb 
přijmou nové návrhy plánů výkonnosti v 
souladu s postupy podle článků 13 a 14.

4. Agentura působící jako PRB, pokud 
jde o traťové navigační služby, nebo 
dotčený vnitrostátní dozorový orgán, 
pokud jde o letištní a přibližovací služby, 
povolí určenému poskytovateli letových 
provozních služeb provést zamýšlenou 
revizi pouze tehdy, je-li to nezbytné a 
přiměřené. Byla-li revize povolena, určení 
poskytovatelé letových provozních služeb 
přijmou nové návrhy plánů výkonnosti v 
souladu s postupy podle článků 13 a 14.

Or. en

Pozměňovací návrh 667
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Agentura působící jako PRB, 
pokud jde o traťové navigační služby, 
nebo dotčený vnitrostátní dozorový orgán, 
pokud jde o letištní a přibližovací služby, 
povolí určenému poskytovateli letových 
provozních služeb provést zamýšlenou 
revizi pouze tehdy, je-li to nezbytné a 
přiměřené a pokud revidované výkonnostní 
cíle zajišťují zachování souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii. Byla-li 
revize povolena, určení poskytovatelé 
letových provozních služeb přijmou nové 
návrhy plánů výkonnosti v souladu s 
postupy podle článků 13 a 14.

4. Dotčený vnitrostátní dozorový 
orgán povolí určenému poskytovateli 
letových provozních služeb provést 
zamýšlenou revizi pouze tehdy, je-li to 
nezbytné a přiměřené, a v případě 
traťových navigačních služeb tehdy, 
pokud je prokázáno, že  jsou revidované 
výkonnostní cíle v maximální možné míře 
v souladu s výkonnostními cíli pro celou 
Unii.  Byla-li revize povolena, určení 
poskytovatelé letových provozních služeb 
přijmou nové návrhy plánů výkonnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Místní vnitrostátní dozorové orgány mohou nejlépe posoudit, zda je revize opodstatněná. 
Postup revize by měl být zjednodušen a zrychlen. 

Pozměňovací návrh 668
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Agentura působící jako PRB, 
pokud jde o traťové navigační služby, nebo 
dotčený vnitrostátní dozorový orgán, 
pokud jde o letištní a přibližovací služby, 
povolí určenému poskytovateli letových 
provozních služeb provést zamýšlenou 
revizi pouze tehdy, je-li to nezbytné a 
přiměřené a pokud revidované výkonnostní 
cíle zajišťují zachování souladu s 
výkonnostními cíli pro celou Unii. Byla-li 
revize povolena, určení poskytovatelé 
letových provozních služeb přijmou nové 
návrhy plánů výkonnosti v souladu s 
postupy podle článků 13 a 14.

4. PRB, pokud jde o traťové navigační 
služby, nebo dotčený vnitrostátní dozorový 
orgán, pokud jde o letištní a přibližovací 
služby, povolí určenému poskytovateli 
letových provozních služeb provést 
zamýšlenou revizi pouze tehdy, je-li to 
nezbytné a přiměřené a pokud revidované 
výkonnostní cíle zajišťují zachování 
souladu s výkonnostními cíli pro celou 
Unii. Byla-li revize povolena, určení 
poskytovatelé letových provozních služeb 
přijmou nové návrhy plánů výkonnosti v 
souladu s postupy podle článků 13 a 14.

Or. en

Pozměňovací návrh 669
Robert Roos

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 vypouští se
Provádění systému sledování výkonnosti

Pro účely provádění systému sledování 
výkonnosti přijme Komise podrobné 
požadavky a postupy týkající se čl. 10 odst. 
3, článků 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17, 
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zejména pokud jde o sestavování návrhů 
plánů výkonnosti, stanovení 
výkonnostních cílů, kritéria a podmínky 
jejich posuzování, metodiku rozdělování 
nákladů mezi traťové navigační služby a 
letištní a přibližovací služby, sledování 
výkonnosti a vydávání nápravných 
opatření a harmonogramy pro veškeré 
postupy. Tyto požadavky a postupy se 
stanoví v prováděcím aktu přijatém 
poradním postupem podle čl. 37 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by vhodnější výrazně zkrátit znění článků 10 až 25 tak, aby se zabývaly pouze hlavními 
body. Články 12 až 18 by mohly být vypuštěny, jelikož by bylo nejvhodnější, aby tyto 
informace byly zahrnuty do prováděcího pravidla.

Pozměňovací návrh 670
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely provádění systému sledování 
výkonnosti přijme Komise podrobné 
požadavky a postupy týkající se čl. 10 odst. 
3, článků 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17, 
zejména pokud jde o sestavování návrhů 
plánů výkonnosti, stanovení 
výkonnostních cílů, kritéria a podmínky 
jejich posuzování, metodiku rozdělování 
nákladů mezi traťové navigační služby a 
letištní a přibližovací služby, sledování 
výkonnosti a vydávání nápravných 
opatření a harmonogramy pro veškeré 
postupy. Tyto požadavky a postupy se 
stanoví v prováděcím aktu přijatém 
poradním postupem podle čl. 37 odst. 2.

Aby se zajistilo jednotné provádění a 
dodržování požadavků stanovených v 
článcích 10 až 17, přijme v souladu s 
poradním postupem podle č. 37 odst. 2  
Komise za účelem dosažení cílů 
stanovených v článku 1 prováděcí akty, jež 
stanoví podrobná ustanovení týkající se: 

a) pravidel, postupů a metodik pro 
sestavování, hodnocení, monitorování a 
revizi návrhů plánů výkonnosti pro letové 
navigační služby a sítě funkce, včetně 
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motivačních systémů a mechanismů 
sdílení rizik podle čl. 10 odst. 3 a článků 
13, 14 a 16;
b) pravidel a postupů pro stanovení 
výkonnostních cílů, kritéria a podmínky 
jejich posuzování, jak stanoví čl. 10 odst. 
3 a článek 13 a 14;
c) pravidel a postupů pro klasifikaci 
traťových navigačních služeb a letištních 
a přibližovacích služeb, jak stanoví článek 
12;
d) pravidel a postupů pro metodiku 
rozdělování nákladů mezi traťové 
navigační služby a letištní a přibližovací 
služby, jak stanoví čl. 10 odst. 3 a články 
13 a 14;
e) pravidel a postupů pro monitorování 
plánů výkonnosti, varovné mechanismy 
pro revizi plánů výkonnosti a cílů a pro 
revizi výkonnostních cílů na úrovni Unie 
během referenčního období a cílů a 
vydávání nápravných opatření, jak stanoví 
čl. 10 odst. 3 a články 13, 14, 15 a 17;
f) pravidel a postupů pro harmonogramy 
pro veškeré postupy, jak stanoví čl. 10 
odst. 3;
g) pravidel a postupů pro mechanismy pro 
řešení nepředvídatelných a závažných 
událostí, jak stanoví čl. 10 odst. 3;
h) pravidel a postupů pro shromažďování, 
uznávání, prověřování, hodnocení a šíření 
relevantních údajů souvisejících s 
poskytováním letových navigačních služeb 
a funkcí sítě;  i) pravidel a postupů pro 
stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti 
a ukazatelů pro sledování 

Or. en

Pozměňovací návrh 671
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely provádění systému sledování 
výkonnosti přijme Komise podrobné 
požadavky a postupy týkající se čl. 10 odst. 
3, článků 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17, 
zejména pokud jde o sestavování návrhů 
plánů výkonnosti, stanovení výkonnostních 
cílů, kritéria a podmínky jejich posuzování, 
metodiku rozdělování nákladů mezi 
traťové navigační služby a letištní a 
přibližovací služby, sledování výkonnosti a 
vydávání nápravných opatření a 
harmonogramy pro veškeré postupy. Tyto 
požadavky a postupy se stanoví v 
prováděcím aktu přijatém poradním 
postupem podle čl. 37 odst. 2.

Pro účely provádění systému sledování 
výkonnosti přijme Komise podrobné 
požadavky a postupy týkající se čl. 10 odst. 
2, čl. 10 odst. 3, článků 11, 12, 13, 14, 15, 
16 a 17, zejména pokud jde o sestavování 
návrhů plánů výkonnosti, stanovení 
výkonnostních cílů, kritéria a podmínky 
jejich posuzování, metodiku rozdělování 
nákladů mezi traťové navigační služby a 
letištní a přibližovací služby, sledování 
výkonnosti a vydávání nápravných 
opatření, revizi výkonnostních plánů a cílů 
a harmonogramy pro veškeré postupy. 
Tyto požadavky a postupy se stanoví v 
prováděcím aktu přijatém v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 
3.

Or. en

Odůvodnění

Systémy sledování výkonnosti mají výrazný dopad na poskytování letových provozních služeb 
v členských státech.  Je třeba, aby členské státy důsledně posoudily  podrobnou koncepci a 
provádění systémů sledování výkonnosti a  poplatků a výslovně je schválily, a to s ohledem na 
zásadní dopad na jejich povinnosti týkající poskytování letových navigačních služeb podle 
Chicagské úmluvy. Prováděcí akt by proto měl být přijat přezkumným postupem (namísto 
poradního postupu).  Postup revize je třeba zjednodušit a urychlit; z tohoto důvodu je třeba 
jej výslovně uvést v článku 18. 

Pozměňovací návrh 672
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely provádění systému sledování 
výkonnosti přijme Komise podrobné 
požadavky a postupy týkající se čl. 10 odst. 
3, článků 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17, 
zejména pokud jde o sestavování návrhů 
plánů výkonnosti, stanovení výkonnostních 

Pro účely provádění systému sledování 
výkonnosti přijme Komise podrobné 
požadavky a postupy týkající se č. 10 odst. 
2, čl. 10 odst. 3, článků 11, 12, 13, 14, 15, 
16 a 17, zejména pokud jde o sestavování 
návrhů plánů výkonnosti, stanovení 
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cílů, kritéria a podmínky jejich posuzování, 
metodiku rozdělování nákladů mezi 
traťové navigační služby a letištní a 
přibližovací služby, sledování výkonnosti a 
vydávání nápravných opatření a 
harmonogramy pro veškeré postupy. Tyto 
požadavky a postupy se stanoví v 
prováděcím aktu přijatém poradním 
postupem podle čl. 37 odst. 2.

výkonnostních cílů, kritéria a podmínky 
jejich posuzování, metodiku rozdělování 
nákladů mezi traťové navigační služby a 
letištní a přibližovací služby, sledování 
výkonnosti a vydávání nápravných 
opatření a harmonogramy pro veškeré 
postupy. Tyto požadavky a postupy se 
stanoví v prováděcím aktu přijatém v 
souladu s přezkumným postupem podle čl. 
37 odst. 3.

Or. enOdůvodnění

Systémy sledování výkonnosti mají výrazný dopad na poskytování letových provozních služeb 
v členských státech. Je třeba, aby členské státy důsledně posoudily  podrobnou koncepci a 
provádění systémů sledování výkonnosti a  poplatků a výslovně je schválily, a to s ohledem na 
zásadní dopad na jejich povinnosti týkající poskytování letových navigačních služeb podle 
Chicagské úmluvy. Prováděcí akt by proto měl být přijat přezkumným postupem (namísto 
poradního postupu). Tudíž je třeba změnit čl. 37 odst. 2 tak, aby odkazoval na článek 5 
nařízení 182/2011 a nikoliv na článek 4. 

Pozměňovací návrh 673
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely provádění systému sledování 
výkonnosti přijme Komise podrobné 
požadavky a postupy týkající se čl. 10 odst. 
3, článků 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17, 
zejména pokud jde o sestavování návrhů 
plánů výkonnosti, stanovení výkonnostních 
cílů, kritéria a podmínky jejich posuzování, 
metodiku rozdělování nákladů mezi 
traťové navigační služby a letištní a 
přibližovací služby, sledování výkonnosti a 
vydávání nápravných opatření a 
harmonogramy pro veškeré postupy. Tyto 
požadavky a postupy se stanoví v 
prováděcím aktu přijatém poradním 
postupem podle čl. 37 odst. 2.

Pro účely provádění systému sledování 
výkonnosti přijme Komise podrobné 
požadavky a postupy týkající se čl. 10 odst. 
3, článků 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17, 
zejména pokud jde o sestavování návrhů 
plánů výkonnosti, stanovení výkonnostních 
cílů, kritéria a podmínky jejich posuzování, 
metodiku rozdělování nákladů mezi 
traťové navigační služby a letištní a 
přibližovací služby, sledování výkonnosti a 
vydávání nápravných opatření a 
harmonogramy pro veškeré postupy. Tyto 
požadavky a postupy se stanoví v 
prováděcím aktu přijatém v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 
3.
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Or. en

Pozměňovací návrh 674
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by členské státy přišly o 
možnost financovat poskytování letových 
provozních služeb, na něž se vztahuje tento 
článek, z veřejných prostředků, poplatky za 
letové navigační služby se stanoví a 
ukládají uživatelům vzdušného prostoru a 
vyžaduje se od nich jejich uhrazení.

1. Aniž by členské státy přišly o 
možnost financovat poskytování letových 
provozních služeb, na něž se vztahuje tento 
článek, z veřejných prostředků, poplatky za 
letové navigační služby se stanoví a 
ukládají uživatelům vzdušného prostoru a 
vyžaduje se od nich jejich uhrazení. Systém 
poplatků je v souladu se systémem 
poplatků za traťové navigační služby, 
který používá organizace Eurocontrol.

Or. en

Pozměňovací návrh 675
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by členské státy přišly o 
možnost financovat poskytování letových 
provozních služeb, na něž se vztahuje 
tento článek, z veřejných prostředků, 
poplatky za letové navigační služby se 
stanoví a ukládají uživatelům vzdušného 
prostoru a vyžaduje se od nich jejich 
uhrazení.

1. Aniž by členské státy přišly o 
možnost financovat poskytování letových 
navigačních služeb z veřejných 
prostředků, a to pokud je to souladu s 
pravidly hospodářské soutěže obsaženými 
ve Smlouvě, poplatky za letové navigační 
služby se stanoví a ukládají uživatelům 
vzdušného prostoru a vyžaduje se od nich 
jejich uhrazení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 676
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by členské státy přišly o 
možnost financovat poskytování letových 
provozních služeb, na něž se vztahuje tento 
článek, z veřejných prostředků, poplatky za 
letové navigační služby se stanoví a 
ukládají uživatelům vzdušného prostoru a 
vyžaduje se od nich jejich uhrazení.

1. Aniž by členské státy přišly o 
možnost financovat poskytování letových 
provozních služeb, na něž se vztahuje tento 
článek, z veřejných prostředků, poplatky za 
letové navigační služby se stanoví a 
ukládají uživatelům vzdušného prostoru a 
vyžaduje se od nich jejich uhrazení, a to 
pouze za využívání letových navigačních 
služeb.

Or. en

Odůvodnění

Poplatky by měly být stanoveny pouze za využívání služeb, nikoliv za jejich dostupnost.  

Pozměňovací návrh 677
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by členské státy přišly o 
možnost financovat poskytování letových 
provozních služeb, na něž se vztahuje tento 
článek, z veřejných prostředků, poplatky za 
letové navigační služby se stanoví a 
ukládají uživatelům vzdušného prostoru a 
vyžaduje se od nich jejich uhrazení.

1. Aniž by členské státy přišly o 
možnost financovat poskytování letových 
navigačních služeb, na něž se vztahuje 
tento článek, z veřejných prostředků, 
poplatky za letové navigační služby se 
stanoví a ukládají uživatelům vzdušného 
prostoru a vyžaduje se od nich jejich 
uhrazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 678
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by členské státy přišly o 
možnost financovat poskytování letových 
provozních služeb, na něž se vztahuje tento 
článek, z veřejných prostředků, poplatky za 
letové navigační služby se stanoví a 
ukládají uživatelům vzdušného prostoru a 
vyžaduje se od nich jejich uhrazení.

1. Aniž by členské státy přišly o 
možnost financovat poskytování letových 
navigačních služeb, na něž se vztahuje 
tento článek, z veřejných prostředků, 
poplatky za letové navigační služby se 
stanoví a ukládají uživatelům vzdušného 
prostoru a vyžaduje se od nich jejich 
uhrazení.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být možné financovat i jiné letové navigační služby než letové provozní služby 
(samozřejmě za předpokladu, že každá taková podpora bude v souladu s pravidly pro 
poskytování státní podpory). 

Pozměňovací návrh 679
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poplatky jsou založeny na 
nákladech, které poskytovatelům letových 
provozních služeb vznikají za služby a 
funkce poskytované ve prospěch uživatelů 
vzdušného prostoru během pevně 
stanovených referenčních období podle čl. 
10 odst. 2. Do těchto nákladů lze zahrnout 
přiměřenou návratnost aktiv s cílem přispět 
k nezbytnému zhodnocení kapitálu.

2. Poplatky jsou založeny na 
nákladech, které poskytovatelům letových 
provozních služeb vznikají přímo či 
nepřímo v souvislosti se službami a 
funkcemi, které poskytují uživatelům 
vzdušného prostoru během pevně 
stanovených referenčních období podle čl. 
10 odst. 2 nebo které jsou pro uživatele 
vzdušného prostoru v konečném důsledku 
prospěšné. Do těchto nákladů lze zahrnout 
přiměřenou návratnost aktiv s cílem přispět 
k nezbytnému zhodnocení kapitálu.

Or. en
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Odůvodnění

Účel nákladů by měl více odpovídat zásadám organizace ICAO (dokument 9082) a 
organizace EUROCONTROL (dokument č. 20.60.01). 

Pozměňovací návrh 680
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poplatky jsou založeny na 
nákladech, které poskytovatelům letových 
provozních služeb vznikají za služby a 
funkce poskytované ve prospěch uživatelů 
vzdušného prostoru během pevně 
stanovených referenčních období podle čl. 
10 odst. 2. Do těchto nákladů lze zahrnout 
přiměřenou návratnost aktiv s cílem přispět 
k nezbytnému zhodnocení kapitálu.

2. Poplatky jsou založeny na 
nákladech, které poskytovatelům letových 
provozních služeb vznikají přímo či 
nepřímo v souvislosti se službami a 
funkcemi, které poskytují uživatelům 
vzdušného prostoru během pevně 
stanovených referenčních období podle čl. 
10 odst. 2. Do těchto nákladů lze zahrnout 
přiměřenou návratnost aktiv s cílem přispět 
k nezbytnému zhodnocení kapitálu.

Or. en

Odůvodnění

The proposal would narrow the scope of services which can possibly be subject to charges by 
referring to services and functions delivered for the benefit of airspace users. This is contrary 
to the basic principles of the Performance Scheme that ‘charges shall be set for the 
availability of air navigation services’ (Regulation 550/2004 Article …) and of performance 
planning ahead of fixed reference periods based on estimated, planned cost and traffic 
figures. Under the performance scheme ATSPs establish their costs based on planned needs 
of the airspace users, reflected in medium-term traffic forecasts. The Charging Scheme should 
be compatible with the Performance Scheme and duly recognise that the charges are based 
on planned cost and traffic figures. This is in line with ICAO principles (Doc 9082) and 
EUROCONTROL principles (Doc N° 20.60.01).

Pozměňovací návrh 681
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatky podporují bezpečné, 
účinné, efektivní a udržitelné poskytování 
letových navigačních služeb s ohledem na 
dosažení vysoké úrovně bezpečnosti 
a efektivity nákladů a plnění 
výkonnostních cílů, motivují 
k integrovanému poskytování služeb 
a snižují dopady letectví na životní 
prostředí.

3. Poplatky podporují bezpečné, 
účinné, efektivní a udržitelné poskytování 
letových navigačních služeb.

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, jak by systém poplatků podporoval integrované poskytování služeb nebo účinně 
omezoval dopad letectví na životní prostředí. Tento článek je třeba přehodnotit s cílem 
zabránit zdvojování a podpořit zjednodušení a srozumitelnost textu.

Pozměňovací návrh 682
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatky podporují bezpečné, 
účinné, efektivní a udržitelné poskytování 
letových navigačních služeb s ohledem na 
dosažení vysoké úrovně bezpečnosti 
a efektivity nákladů a plnění 
výkonnostních cílů, motivují 
k integrovanému poskytování služeb 
a snižují dopady letectví na životní 
prostředí.

3. Poplatky podporují bezpečné, 
účinné, efektivní a udržitelné poskytování 
letových navigačních služeb.

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, jak by systém poplatků podporoval integrované poskytování služeb nebo účinně 
omezoval dopad letectví na životní prostředí. Tento článek je třeba přehodnotit a je třeba 
zabránit zdvojování s cílem podpořit zjednodušení a srozumitelnost textu.
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Pozměňovací návrh 683
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatky podporují bezpečné, 
účinné, efektivní a udržitelné poskytování 
letových navigačních služeb s ohledem na 
dosažení vysoké úrovně bezpečnosti 
a efektivity nákladů a plnění 
výkonnostních cílů, motivují 
k integrovanému poskytování služeb 
a snižují dopady letectví na životní 
prostředí.

3. Poplatky podporují bezpečné, 
účinné, efektivní a udržitelné poskytování 
letových navigačních služeb za účelem 
dosažení vysoké úrovně 
bezpečnosti, plnění výkonnostních cílů, 
zejména včasného snížení emisí 
stanoveného evropským právním rámcem 
pro klima, a dosažení jejich plného 
souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu, 
motivují k integrovanému poskytování 
služeb a snižují dopady letectví na životní 
prostředí a klima.

Or. en

Pozměňovací návrh 684
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příjmy z poplatků uložených 
uživatelům vzdušného prostoru v souladu s 
tímto článkem se nesmí používat k 
financování služeb, jež jsou poskytovány 
za tržních podmínek v souladu s článkem 
8.

5. Příjmy, které poskytovateli 
letových provozních služeb plynou z 
poplatků uložených uživatelům vzdušného 
prostoru v souladu s tímto článkem, se 
nesmí používat k financování služeb, jež 
může poskytovatel letových provozních 
služeb poskytovat za tržních podmínek v 
souladu s článkem 8, ani k financování 
jakékoli jiné obchodní činnosti 
poskytovatele.

Or. en
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Pozměňovací návrh 685
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příjmy z poplatků uložených 
uživatelům vzdušného prostoru v souladu s 
tímto článkem se nesmí používat k 
financování služeb, jež jsou poskytovány 
za tržních podmínek v souladu s článkem 
8.

5. Příjmy z poplatků uložených 
uživatelům vzdušného prostoru v souladu s 
tímto článkem se nesmí používat k 
financování letištních a přibližovacích 
služeb, jež jsou poskytovány za tržních 
podmínek v souladu s článkem 8.

Or. en

Odůvodnění

Poskytovatelé letových provozních služeb by měli mít možnost financovat všechny služby, 
včetně jiných než letištních a přibližovacích služeb zakoupených za tržních podmínek, z příjmů 
z poplatků za letové navigační služby. Ustanovení odstavce 5 by mělo být tedy v případě 
potřeby omezeno na letištní a přibližovací služby poskytované za tržních podmínek. 

Pozměňovací návrh 686
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příjmy z poplatků uložených 
uživatelům vzdušného prostoru v souladu s 
tímto článkem se nesmí používat k 
financování služeb, jež jsou poskytovány 
za tržních podmínek v souladu s článkem 
8.

5. Příjmy z poplatků uložených 
uživatelům vzdušného prostoru v souladu s 
tímto článkem se nesmí používat k 
financování letových navigačních služeb, 
jež jsou poskytovány za tržních podmínek 
v souladu s článkem 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 687
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Finanční údaje o stanovených 
nákladech, skutečných nákladech a 
příjmech určených poskytovatelů letových 
provozních služeb se oznamují 
vnitrostátním dozorovým orgánům a 
agentuře působící jako PRB a zveřejňují 
se.

6. Finanční údaje o stanovených 
nákladech a skutečných nákladech 
určených poskytovatelů letových 
provozních služeb se oznamují 
vnitrostátním dozorovým orgánům a, 
jedná-li se o traťové navigační služby, pak 
i agentuře působící jako PRB.

Tyto informace o nákladech se zveřejňují, 
aniž je dotčena ochrana důvěrných nebo 
citlivých údajů, včetně údajů o službách 
poskytovaných za tržních podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Všechny citlivé/důvěrné údaje týkající se financí (nákladů či příjmů) musí být řádně chráněny 
– to by se mělo promítnout do požadavků na zveřejňování údajů na základě systému poplatků.

Pozměňovací návrh 688
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Finanční údaje o stanovených 
nákladech, skutečných nákladech a 
příjmech určených poskytovatelů letových 
provozních služeb se oznamují 
vnitrostátním dozorovým orgánům a 
agentuře působící jako PRB a zveřejňují 
se.

6. Finanční údaje o stanovených 
nákladech a skutečných nákladech 
určených poskytovatelů letových 
provozních služeb se oznamují 
vnitrostátním dozorovým orgánům a, 
jedná-li se o traťové navigační služby, pak 
i agentuře působící jako PRB. Tyto 
informace o nákladech se zveřejňují, aniž 
je dotčena ochrana důvěrných nebo 
citlivých údajů, včetně údajů o službách 
poskytovaných za tržních podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Všechny citlivé/důvěrné údaje týkající se financí (nákladů či příjmů) musí být řádně chráněny 
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– to by se mělo promítnout do požadavků na zveřejňování údajů na základě systému poplatků. 

Pozměňovací návrh 689
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Finanční údaje o stanovených 
nákladech, skutečných nákladech a 
příjmech určených poskytovatelů letových 
provozních služeb se oznamují 
vnitrostátním dozorovým orgánům a 
agentuře působící jako PRB a zveřejňují se.

6. Finanční údaje o stanovených 
nákladech, skutečných nákladech a 
příjmech určených poskytovatelů letových 
provozních služeb se oznamují 
vnitrostátním dozorovým orgánům, 
organizaci Eurocontrol a agentuře 
působící jako PRB a zveřejňují se.

Or. en

Pozměňovací návrh 690
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do stanovených nákladů podle 
odstavce 1 patří náklady na příslušná 
zařízení a služby, včetně příslušných úroků 
z kapitálových investic a odpisů majetku, 
jakož i náklady na údržbu, provoz, řízení a 
správu.

2. Stanovené náklady podle odstavce 
1 nákladově efektivním způsobem 
zahrnují způsobilé a nevyhnutelné 
náklady na využívání nezbytných zařízení a 
služeb, včetně příslušných úroků z 
kapitálových investic a odpisů majetku, 
jakož i náklady na údržbu, provoz, řízení a 
správu.

Or. en

Odůvodnění

Poplatky by měly být stanoveny za využívání služeb, nikoliv za jejich dostupnost. 
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Pozměňovací návrh 691
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) náklady, které poskytovatelům 
letových provozních služeb vzniknou v 
souvislosti s poplatky a platbami 
hrazenými agentuře působící jako PRB;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 692
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) náklady, které poskytovatelům 
letových provozních služeb vzniknou v 
souvislosti s poplatky a platbami 
hrazenými agentuře působící jako PRB;

a) náklady, které poskytovatelům 
letových provozních služeb vzniknou v 
souvislosti s poplatky a platbami a ročními 
příspěvky hrazenými agentuře působící 
jako PRB;

Or. en

Odůvodnění

Pokud je PRB financován prostřednictvím poskytovatelů letových provozních služeb, mělo by 
být možné zahrnout tyto náklady do nákladového základu pro poplatky za letové navigační 
služby. Současný princip, podle něhož lze všechny náklady členských států, včetně příspěvků 
organizace Eurocontrol, financovat z poplatků uživatelů, by měl být zachován a výslovně 
zakomponován do základního nařízení.

Pozměňovací návrh 693
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) náklady, které poskytovatelům 
letových provozních služeb vzniknou v 
souvislosti s poplatky a platbami 
hrazenými agentuře působící jako PRB;

a) náklady, které poskytovatelům 
letových provozních služeb vzniknou v 
souvislosti s poplatky, platbami a ročními 
příspěvky hrazenými PRB;

Or. en

Pozměňovací návrh 694
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) náklady nebo jejich části, které 
poskytovatelům letových provozních 
služeb vzniknou v souvislosti s dozorem a 
certifikací ze strany vnitrostátních 
dozorových orgánů, pokud členské státy na 
pokrytí těchto nákladů nevyužijí jiné 
finanční zdroje;

b) náklady nebo jejich části, které 
poskytovatelům letových provozních 
služeb vzniknou v souvislosti s dozorem a 
certifikací ze strany příslušného 
vnitrostátního orgánu a vnitrostátních 
dozorových orgánů, pokud členské státy na 
pokrytí těchto nákladů nevyužijí jiné 
finanční zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 695
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) náklady nebo jejich části, které 
poskytovatelům letových provozních 
služeb vzniknou v souvislosti s dozorem a 
certifikací ze strany vnitrostátních 
dozorových orgánů, pokud členské státy na 
pokrytí těchto nákladů nevyužijí jiné 
finanční zdroje;

b) náklady nebo jejich části, které 
poskytovatelům letových provozních 
služeb vzniknou v souvislosti s dozorem a 
certifikací ze strany vnitrostátních orgánů, 
pokud členské státy na pokrytí těchto 
nákladů nevyužijí jiné finanční zdroje;
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Or. en

Pozměňovací návrh 696
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) náklady spojené s organizací 
Eurocontrol, pokud členské státy na 
pokrytí takových nákladů nevyužijí jiné 
finanční zdroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 697
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) náklady spojené s organizací 
Eurocontrol, pokud členské státy na 
pokrytí takových nákladů nevyužijí jiné 
finanční zdroje

Or. en

Pozměňovací návrh 698
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) náklady na manažera struktury 
vzdušného prostoru.
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Or. en

Odůvodnění

If the principle of PRB financing by air traffic services providers (ATSPs) is accepted (the 
user pays principle), ATSPs should be allowed to recover all related costs through charges. 
Otherwise, the extra costs and the administrative burden of additional charging would run 
counter to the ambition for a cost-effective SES. It would also undermine the ambition to give 
more responsibility to ATSPs through making them have their own performance plans. The 
system of financing as proposed would punish airspace users, as they would have to pay more 
in a situation where an ATSP would require more intervention from the PRB. Having a 
specific cost element related to the Network Manager would allow for more transparency in 
its activities while also be coherent with proposed recital 13 a new.

Pozměňovací návrh 699
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. jiné náklady, které vzniknou 
členským státům v souvislosti s 
poskytováním letových navigačních 
služeb, například náklady vyplývající z 
mezinárodních dohod, pokud takové 
náklady nejsou hrazeny z jiných 
finančních zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 700
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. společný standardní klimatický a 
environmentální poplatek za každý 
provozovaný let;
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Or. en

Odůvodnění

Při vzlétání a přistávání vzniká více emisí, takže kratší lety způsobují mnohem větší znečištění 
na 1 km. Účelem tohoto základního společného poplatku za každý let je celkově odrazovat od 
kratších letů, místo nichž lze využít jiné dopravní prostředky, jež znečišťují méně.

Pozměňovací návrh 701
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do stanovených nákladů nepatří 
náklady na sankce uložené členskými 
státy podle článku 42 ani náklady na 
případná nápravná opatření podle čl. 13 
odst. 11 a čl. 14 odst. 10.

4. Do stanovených nákladů nepatří 
náklady na sankce uložené členskými 
státy podle článku 42.

Or. en

Odůvodnění

Do stanovených nákladů by mělo být možné zahrnout náklady na nápravná opatření. Nejedná 
se totiž o sankce, ale o kroky či investice, kterých je zapotřebí ke splnění výkonnostních cílů.

Pozměňovací návrh 702
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Určení poskytovatelé letových 
provozních služeb poskytnou podrobné 
údaje o své nákladové základně agentuře 
působící jako PRB, vnitrostátním 
dozorovým orgánům a Komisi. Za tímto 
účelem se náklady člení v souladu s 
odděleným účetnictvím podle čl. 25 odst. 3 
a rozlišují se personální náklady, provozní 
náklady jiné než personální, odpisy, 

6. Určení poskytovatelé letových 
provozních služeb poskytnou podrobné 
údaje o své nákladové základně agentuře 
působící jako PRB, vnitrostátním 
dozorovým orgánům a Komisi. Za tímto 
účelem se náklady člení v souladu s 
odděleným účetnictvím podle čl. 25 odst. 3 
a rozlišují se personální náklady, provozní 
náklady jiné než personální, odpisy, 
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investiční náklady, náklady na poplatky a 
platby hrazené agentuře působící jako PRB 
a mimořádné náklady.

investiční náklady, náklady na poplatky a 
platby hrazené agentuře, poplatky a platby 
hrazené agentuře působící jako PRB, 
náklady na poplatky a platby hrazené 
vnitrostátním dozorovým orgánům a 
příslušným vnitrostátním orgánům a 
mimořádné náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 703
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Určení poskytovatelé letových 
provozních služeb poskytnou podrobné 
údaje o své nákladové základně agentuře 
působící jako PRB, vnitrostátním 
dozorovým orgánům a Komisi. Za tímto 
účelem se náklady člení v souladu s 
odděleným účetnictvím podle čl. 25 odst. 3 
a rozlišují se personální náklady, provozní 
náklady jiné než personální, odpisy, 
investiční náklady, náklady na poplatky a 
platby hrazené agentuře působící jako 
PRB a mimořádné náklady.

6. Určení poskytovatelé letových 
provozních služeb poskytnou podrobné 
údaje o své nákladové základně 
vnitrostátním dozorovým orgánům, 
Komisi a, jedná-li se o traťové navigační 
služby, pak i agentuře působící jako PRB. 
Za tímto účelem se náklady člení v souladu 
s odděleným účetnictvím podle čl. 25 odst. 
3 a rozlišují se personální náklady, 
provozní náklady jiné než personální, 
odpisy, investiční náklady, náklady 
uvedené v čl. 20 odst. 3 a mimořádné 
náklady.

Or. en

Odůvodnění

PRB obdrží pouze návrh plánů výkonnosti pro traťové navigační služby, nikoli pro letištní a 
přibližovací služby. Pokud bude přijata zásada financování PRB poskytovateli letových 
provozních služeb (zásada „uživatel platí“), měli by mít poskytovatelé těchto služeb možnost 
pokrýt všechny související náklady z poplatků. Viz navrhované změny k čl. 20 odst. 3.

Pozměňovací návrh 704
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier
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Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Určení poskytovatelé letových 
provozních služeb poskytnou podrobné 
údaje o své nákladové základně agentuře 
působící jako PRB, vnitrostátním 
dozorovým orgánům a Komisi. Za tímto 
účelem se náklady člení v souladu s 
odděleným účetnictvím podle čl. 25 odst. 3 
a rozlišují se personální náklady, provozní 
náklady jiné než personální, odpisy, 
investiční náklady, náklady na poplatky a 
platby hrazené agentuře působící jako PRB 
a mimořádné náklady.

6. Určení poskytovatelé letových 
provozních služeb poskytnou podrobné 
údaje o své nákladové základně agentuře 
působící jako PRB, vnitrostátním 
dozorovým orgánům, organizaci 
Eurocontrol a Komisi. Za tímto účelem se 
náklady člení v souladu s odděleným 
účetnictvím podle čl. 25 odst. 3 a rozlišují 
se personální náklady, provozní náklady 
jiné než personální, odpisy, investiční 
náklady, náklady na poplatky a platby 
hrazené agentuře působící jako PRB a 
mimořádné náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 705
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Určení poskytovatelé letových 
provozních služeb poskytnou podrobné 
údaje o své nákladové základně agentuře 
působící jako PRB, vnitrostátním 
dozorovým orgánům a Komisi. Za tímto 
účelem se náklady člení v souladu s 
odděleným účetnictvím podle čl. 25 odst. 3 
a rozlišují se personální náklady, provozní 
náklady jiné než personální, odpisy, 
investiční náklady, náklady na poplatky a 
platby hrazené agentuře působící jako PRB 
a mimořádné náklady.

6. Určení poskytovatelé letových 
provozních služeb poskytnou zcela 
podrobné údaje o své nákladové základně 
agentuře působící jako PRB, vnitrostátním 
dozorovým orgánům a Komisi. Za tímto 
účelem se náklady člení v souladu s 
odděleným účetnictvím podle čl. 25 odst. 3 
a rozlišují se personální náklady, provozní 
náklady jiné než personální, odpisy, 
investiční náklady, náklady na poplatky a 
platby hrazené agentuře působící jako PRB 
a mimořádné náklady.

Or. en
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Pozměňovací návrh 706
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Určení poskytovatelé letových 
provozních služeb poskytnou podrobné 
údaje o své nákladové základně agentuře 
působící jako PRB, vnitrostátním 
dozorovým orgánům a Komisi. Za tímto 
účelem se náklady člení v souladu s 
odděleným účetnictvím podle čl. 25 odst. 3 
a rozlišují se personální náklady, provozní 
náklady jiné než personální, odpisy, 
investiční náklady, náklady na poplatky a 
platby hrazené agentuře působící jako 
PRB a mimořádné náklady.

6. Určení poskytovatelé letových 
provozních služeb poskytnou podrobné 
údaje o své nákladové základně 
vnitrostátním dozorovým orgánům, 
Komisi a, jedná-li se o traťové navigační 
služby, pak i agentuře působící jako PRB. 
Za tímto účelem se náklady člení v souladu 
s odděleným účetnictvím podle čl. 25 odst. 
3 a rozlišují se personální náklady, 
provozní náklady jiné než personální, 
odpisy, investiční náklady, náklady 
uvedené v čl. 20 odst. 3 a mimořádné 
náklady.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu transparentnosti by měla být v systému poplatků zajištěna identifikace všech 
nákladových položek uvedených v čl. 20 odst. 3 (PRB, vnitrostátní orgány, manažer struktury 
vzdušného prostoru/EUROCONTROL) a nikoli pouze PRB. Vzhledem k tomu, že regulaci 
letištních a přibližovacích služeb mají provádět místní vnitrostátní dozorové orgány, údaje o 
těchto službách by neměly být oznamovány PRB.

Pozměňovací návrh 707
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Určení poskytovatelé letových 
provozních služeb poskytnou podrobné 
údaje o své nákladové základně agentuře 
působící jako PRB, vnitrostátním 
dozorovým orgánům a Komisi. Za tímto 
účelem se náklady člení v souladu s 
odděleným účetnictvím podle čl. 25 odst. 3 

6. Určení poskytovatelé letových 
provozních služeb poskytnou podrobné 
údaje o své nákladové základně agentuře 
působící jako PRB, vnitrostátním 
dozorovým orgánům a Komisi. Za tímto 
účelem se náklady člení v souladu s 
odděleným účetnictvím podle čl. 25 odst. 3 
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a rozlišují se personální náklady, provozní 
náklady jiné než personální, odpisy, 
investiční náklady, náklady na poplatky a 
platby hrazené agentuře působící jako PRB 
a mimořádné náklady.

na provozní náklady, odpisy, investiční 
náklady, náklady na poplatky a platby 
hrazené agentuře působící jako PRB a 
mimořádné náklady.

Or. en


