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

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugų 
(RNS), oro navigacijos informacijos 
paslaugų (ONI), oro eismo duomenų 
paslaugų (OED), meteorologijos paslaugų 
(MET) ir terminalo oro eismo paslaugų 
teikimo sąlygos

Ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugų 
(RNS), oro navigacijos informacijos 
paslaugų (ONI), oro eismo duomenų 
paslaugų (OED), meteorologijos paslaugų 
(MET) ir terminalo oro eismo paslaugų 
teikimas

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, oro eismo paslaugų teikėjai 
gali nuspręsti rinkos sąlygomis pirkti 
RNS, ONI, OED arba MET paslaugas.

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, oro eismo paslaugų teikėjai 
gali nuspręsti rinkos sąlygomis pirkti 

1. Oro eismo paslaugų teikėjai rinkos 
sąlygomis perka RNS, ONI, OED arba 
MET paslaugas, nebent atitinkamoms 
nacionalinėms priežiūros institucijoms 



PE680.885 4/212 AM\1223934LT.docx

LT

RNS, ONI, OED arba MET paslaugas. įrodo, kad dėl pirkimo sumažėtų 
ekonominis efektyvumas ir būtų pakenkta 
oro erdvės naudotojams.

Or. en

Pakeitimas 333
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, oro eismo paslaugų teikėjai 
gali nuspręsti rinkos sąlygomis pirkti RNS, 
ONI, OED arba MET paslaugas.

1. Kai taip užtikrinama galimybė 
pagerinti paslaugų teikimo rezultatus, 
ypač klimato ir aplinkos srityse, kartu 
išlaikant saugą, oro eismo paslaugų 
teikėjai gali nuspręsti rinkos sąlygomis 
pirkti RNS, ONI, OED arba MET 
paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 334
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, oro eismo paslaugų teikėjai 
gali nuspręsti rinkos sąlygomis pirkti RNS, 
ONI, OED arba MET paslaugas.

1. Kai tai grindžiama paslaugų 
kokybe, saugos reikalavimais, ekonominiu 
efektyvumu ir galima nauda aplinkai, oro 
eismo paslaugų teikėjai gali nuspręsti 
rinkos sąlygomis pirkti RNS, ONI, OED 
arba MET paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų tinkamai atsižvelgti ne tik į ekonominio efektyvumo perspektyvą, bet ir į elementus, 
susijusius su paslaugų ir aplinkos saugos kokybe. „Ekonominio efektyvumo didinimas“ 
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neturėtų būti išskirtinis pagrindas pirkti tam tikras paslaugas rinkos sąlygomis. Valstybė narė 
turėtų nuspręsti, ar terminalo paslaugos būtų teikiamos rinkos sąlygomis. 

Pakeitimas 335
Mario Furore, Laura Ferrara

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, oro eismo paslaugų teikėjai 
gali nuspręsti rinkos sąlygomis pirkti RNS, 
ONI, OED arba MET paslaugas.

1. Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį ir 
veiklos efektyvumą, oro eismo paslaugų 
teikėjai gali nuspręsti rinkos sąlygomis 
pirkti RNS, ONI, OED arba MET 
paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Aerodromui skirtos terminalo oro eismo paslaugas turėtų būti liberalizuotos savanoriškai, 
kaip siūloma RNS, ONI, OED ir MET paslaugų atveju. Ekonominis efektyvumas neturėtų būti 
vienintelis veiksnys priimant sprendimą dėl perėjimo prie paslaugų rinkos sąlygomis.

Pakeitimas 336
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, oro eismo paslaugų teikėjai 
gali nuspręsti rinkos sąlygomis pirkti RNS, 
ONI, OED arba MET paslaugas.

1. Kai taip užtikrinama galimybė 
pagerinti paslaugų teikimo rezultatus 
nekenkiant saugai, oro eismo paslaugų 
teikėjai gali nuspręsti rinkos sąlygomis 
pirkti RNS, ONI, OED arba MET 
paslaugas.

Or. en
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Pakeitimas 337
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, oro eismo paslaugų teikėjai 
gali nuspręsti rinkos sąlygomis pirkti RNS, 
ONI, OED arba MET paslaugas.

1. Kai taip užtikrinama galimybė 
didinti ekonominį ir veiklos efektyvumą, 
oro eismo paslaugų teikėjai gali nuspręsti 
atskirai arba kartu rinkos sąlygomis pirkti 
RNS, ONI, OED arba MET paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 338
Robert Roos

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, oro eismo paslaugų teikėjai 
gali nuspręsti rinkos sąlygomis pirkti RNS, 
ONI, OED arba MET paslaugas.

1. Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, oro eismo paslaugų teikėjai 
gali nuspręsti rinkos sąlygomis pirkti RNS, 
ONI arba OED paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 339
Robert Roos

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti oro 
uostų operatoriams rinkos sąlygomis 
pirkti terminalo oro eismo paslaugas 

Išbraukta.
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aerodromui valdyti.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių prerogatyva ir toliau turėtų būti nuspręsti, ar oro eismo ir MET paslaugos 
teikiamos rinkos sąlygomis jų oro erdvėje; ši atsakomybė negali būti perduota (privatiems) 
oro eismo paslaugų teikėjams arba oro uostų operatoriams. Valstybės narės ir toliau turėtų 
skirti MET paslaugų ir oro uosto oro eismo paslaugų teikėjus arba nuspręsti nustatyti rinkos 
sąlygas. ES šios paslaugos nelaikomos ekonomine veikla rinkos sąlygomis.

Pakeitimas 340
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti oro 
uostų operatoriams rinkos sąlygomis pirkti 
terminalo oro eismo paslaugas aerodromui 
valdyti.

Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti 
rinkos sąlygomis pirkti terminalo oro 
eismo paslaugas aerodromui valdyti ir 
prieigų skrydžių valdymo paslaugoms 
teikti1a.

__________________
1a Šioje nuostatoje turėtų būti 
atsižvelgiama į valstybių narių suverenias 
teises į tokį strateginį turtą, taip paliekant 
joms galimybę liberalizuoti paslaugas, 
kuri šiuo metu leido atverti rinką, be kita 
ko, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje ir 
Švedijoje.

Or. en

Pakeitimas 341
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti oro 
uostų operatoriams rinkos sąlygomis pirkti 
terminalo oro eismo paslaugas aerodromui 
valdyti.

Kai taip užtikrinama galimybė pagerinti 
paslaugų teikimo rezultatus, ypač klimato 
ir aplinkos srityse, kartu išlaikant saugą, 
valstybės narės gali leisti oro uostų 
operatoriams rinkos sąlygomis pirkti 
terminalo oro eismo paslaugas aerodromui 
valdyti.

Or. en

Pakeitimas 342
Mario Furore, Laura Ferrara

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti oro 
uostų operatoriams rinkos sąlygomis pirkti 
terminalo oro eismo paslaugas aerodromui 
valdyti.

Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį ir 
veiklos efektyvumą, valstybės narės gali 
leisti oro uostų operatoriams rinkos 
sąlygomis pirkti terminalo oro eismo 
paslaugas aerodromui valdyti.

Or. en

Pagrindimas

Aerodromui skirtos terminalo oro eismo paslaugas turėtų būti liberalizuotos savanoriškai, 
kaip siūloma RNS, ONI, OED ir MET paslaugų atveju. Ekonominis efektyvumas neturėtų būti 
vienintelis veiksnys priimant sprendimą dėl perėjimo prie paslaugų rinkos sąlygomis.

Pakeitimas 343
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai taip oro erdvės naudotojams Nacionalinės priežiūros institucijos yra 
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užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti oro 
uostų operatoriams rinkos sąlygomis pirkti 
terminalo oro eismo paslaugas aerodromui 
valdyti.

atsakingos už šių įrodymų vertinimą ir 
tvirtinimą.

Valstybės narės gali leisti oro uostų 
operatoriams rinkos sąlygomis pirkti 
terminalo oro eismo paslaugas aerodromui 
valdyti.

Or. en

Pakeitimas 344
Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti oro 
uostų operatoriams rinkos sąlygomis pirkti 
terminalo oro eismo paslaugas aerodromui 
valdyti.

Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį, 
techninį ir veiklos efektyvumą, valstybės 
narės gali leisti rinkos sąlygomis pirkti 
terminalo oro eismo paslaugas aerodromui 
valdyti ir prieigų skrydžių valdymo 
paslaugoms teikti.

Or. en

Pakeitimas 345
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti oro 
uostų operatoriams rinkos sąlygomis pirkti 
terminalo oro eismo paslaugas aerodromui 
valdyti.

Kai tai grindžiama paslaugų kokybe, 
saugos reikalavimais, ekonominiu 
efektyvumu ir galima nauda aplinkai, 
valstybės narės gali leisti oro uostų 
operatoriams rinkos sąlygomis pirkti 
terminalo oro eismo paslaugas aerodromui 
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valdyti.

Or. en

Pakeitimas 346
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti oro 
uostų operatoriams rinkos sąlygomis pirkti 
terminalo oro eismo paslaugas aerodromui 
valdyti.

Kai taip užtikrinama galimybė didinti 
ekonominį ir veiklos efektyvumą, oro 
uostų operatoriai gali nuspręsti rinkos 
sąlygomis pirkti terminalo oro eismo 
paslaugas aerodromui valdyti ir terminalo 
oro eismo paslaugas prieigų skrydžių 
valdymo paslaugoms teikti.

Or. en

Pakeitimas 347
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti oro 
uostų operatoriams rinkos sąlygomis pirkti 
terminalo oro eismo paslaugas aerodromui 
valdyti.

Kai taip užtikrinama galimybė pagerinti 
paslaugų teikimo rezultatus nekenkiant 
saugai, valstybės narės gali leisti oro uostų 
operatoriams rinkos sąlygomis pirkti 
terminalo oro eismo paslaugas aerodromui 
valdyti.

Or. en

Pakeitimas 348
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti oro 
uostų operatoriams rinkos sąlygomis pirkti 
terminalo oro eismo paslaugas aerodromui 
valdyti.

Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti 
rinkos sąlygomis pirkti terminalo oro 
eismo paslaugas aerodromui valdyti ir 
prieigų skrydžių valdymo paslaugoms 
teikti.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti oro 
uostų operatoriams rinkos sąlygomis pirkti 
terminalo oro eismo paslaugas aerodromui 
valdyti.

Kai taip užtikrinama galimybė pasiekti 
geresnius paslaugų teikimo rezultatus, 
kartu išlaikant saugos lygį, valstybės narės 
gali leisti oro uostų operatoriams rinkos 
sąlygomis pirkti terminalo oro eismo 
paslaugas aerodromui valdyti.

Or. en

Pakeitimas 350
Nicola Danti

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti oro 
uostų operatoriams rinkos sąlygomis pirkti 
terminalo oro eismo paslaugas aerodromui 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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valdyti.

Or. en

Pakeitimas 351
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti oro 
uostų operatoriams rinkos sąlygomis pirkti 
terminalo oro eismo paslaugas aerodromui 
valdyti.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

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 
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.

Pakeitimas 352
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti oro 
uostų operatoriams arba atitinkamai 
nacionalinei priežiūros institucijai rinkos 
sąlygomis pirkti terminalo oro eismo 
paslaugas prieigų skrydžių valdymo 
paslaugoms teikti.

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti oro 
uostų operatoriams arba atitinkamai 
nacionalinei priežiūros institucijai rinkos 
sąlygomis pirkti terminalo oro eismo 
paslaugas prieigų skrydžių valdymo 
paslaugoms teikti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 354
Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti oro 

Išbraukta.
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uostų operatoriams arba atitinkamai 
nacionalinei priežiūros institucijai rinkos 
sąlygomis pirkti terminalo oro eismo 
paslaugas prieigų skrydžių valdymo 
paslaugoms teikti.

Or. en

Pakeitimas 355
Robert Roos

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti oro 
uostų operatoriams arba atitinkamai 
nacionalinei priežiūros institucijai rinkos 
sąlygomis pirkti terminalo oro eismo 
paslaugas prieigų skrydžių valdymo 
paslaugoms teikti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 356
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti oro 
uostų operatoriams arba atitinkamai 
nacionalinei priežiūros institucijai rinkos 
sąlygomis pirkti terminalo oro eismo 
paslaugas prieigų skrydžių valdymo 
paslaugoms teikti.

Oro uostų grupės atveju operatoriai arba 
atitinkama nacionalinė priežiūros 
institucija gali nuspręsti, kad terminalo 
oro eismo paslaugos prieigų skrydžių 
valdymo paslaugoms teikti turi būti 
perkamos tuose oro uostuose. Nacionalinė 
priežiūros institucija koordinuoja ir 
prižiūri pirkimų procedūras, visų pirma 
atsižvelgdama į Europos OEV pagrindinio 
plano įgyvendinimą, sąveikumą ir 
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investicijų į antžemines ir (arba) oro 
eismo paslaugas koordinavimą.

Or. en

Pakeitimas 357
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti oro 
uostų operatoriams arba atitinkamai 
nacionalinei priežiūros institucijai rinkos 
sąlygomis pirkti terminalo oro eismo 
paslaugas prieigų skrydžių valdymo 
paslaugoms teikti.

Be to, kai taip užtikrinama galimybė 
pagerinti paslaugų teikimo rezultatus, 
ypač klimato ir aplinkos srityse, kartu 
išlaikant saugą, valstybės narės gali leisti 
oro uostų operatoriams arba atitinkamai 
nacionalinei priežiūros institucijai rinkos 
sąlygomis pirkti terminalo oro eismo 
paslaugas prieigų skrydžių valdymo 
paslaugoms teikti.

Or. en

Pakeitimas 358
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti oro 
uostų operatoriams arba atitinkamai 
nacionalinei priežiūros institucijai rinkos 
sąlygomis pirkti terminalo oro eismo 
paslaugas prieigų skrydžių valdymo 
paslaugoms teikti.

Be to, valstybės narės leidžia oro uostų 
operatoriams arba atitinkamai nacionalinei 
priežiūros institucijai rinkos sąlygomis 
pirkti terminalo oro eismo paslaugas 
prieigų skrydžių valdymo paslaugoms 
teikti.

Or. en
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Pakeitimas 359
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti oro 
uostų operatoriams arba atitinkamai 
nacionalinei priežiūros institucijai rinkos 
sąlygomis pirkti terminalo oro eismo 
paslaugas prieigų skrydžių valdymo 
paslaugoms teikti.

Be to, kai tai grindžiama paslaugų 
kokybe, saugos reikalavimais, ekonominiu 
efektyvumu ir galima nauda aplinkai, 
valstybės narės gali leisti oro uostų 
operatoriams arba atitinkamai nacionalinei 
priežiūros institucijai rinkos sąlygomis 
pirkti terminalo oro eismo paslaugas 
prieigų skrydžių valdymo paslaugoms 
teikti.

Or. en

Pakeitimas 360
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti oro 
uostų operatoriams arba atitinkamai 
nacionalinei priežiūros institucijai rinkos 
sąlygomis pirkti terminalo oro eismo 
paslaugas prieigų skrydžių valdymo 
paslaugoms teikti.

Be to, kai taip užtikrinama galimybė 
pagerinti paslaugų teikimo rezultatus 
nekenkiant saugai, valstybės narės gali 
leisti oro uostų operatoriams arba 
atitinkamai nacionalinei priežiūros 
institucijai rinkos sąlygomis pirkti 
terminalo oro eismo paslaugas prieigų 
skrydžių valdymo paslaugoms teikti.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, kai taip oro erdvės naudotojams 
užtikrinama galimybė didinti ekonominį 
efektyvumą, valstybės narės gali leisti oro 
uostų operatoriams arba atitinkamai 
nacionalinei priežiūros institucijai rinkos 
sąlygomis pirkti terminalo oro eismo 
paslaugas prieigų skrydžių valdymo 
paslaugoms teikti.

Be to, kai taip užtikrinama galimybė 
pasiekti geresnius paslaugų teikimo 
rezultatus, kartu išlaikant saugos lygį, 
valstybės narės gali leisti oro uostų 
operatoriams arba atitinkamai nacionalinei 
priežiūros institucijai rinkos sąlygomis 
pirkti terminalo oro eismo paslaugas 
prieigų skrydžių valdymo paslaugoms 
teikti.

Or. en

Pakeitimas 362
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paslaugos rinkos sąlygomis 
perkamos vienodomis, 
nediskriminacinėmis ir skaidriomis 
sąlygomis pagal Sąjungos teisę, 
apimančią Sutartyse nustatytas 
konkurencijos taisykles. Paslaugų 
pirkimo konkurso tvarka parengiama taip, 
kad konkurse galėtų veiksmingai 
dalyvauti konkuruojantys teikėjai, 
įskaitant reguliariai sudaromas galimybes 
konkuruoti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Įtraukus šią nuostatą į reglamentą, nesukuriama jokios pridėtinės vertės. Kaip minėta 
pirmiau, visi subjektai, įpareigoti taikyti nacionalines pirkimo taisykles, taip pat yra atsakingi 
už atvirų ir konkurencingų konkursų principų, nustatytų nacionaliniu ir ES reguliavimo 
lygmeniu, laikymąsi.



PE680.885 18/212 AM\1223934LT.docx

LT

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

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paslaugos rinkos sąlygomis 
perkamos vienodomis, 
nediskriminacinėmis ir skaidriomis 
sąlygomis pagal Sąjungos teisę, apimančią 
Sutartyse nustatytas konkurencijos 
taisykles. Paslaugų pirkimo konkurso 
tvarka parengiama taip, kad konkurse 
galėtų veiksmingai dalyvauti 
konkuruojantys teikėjai, įskaitant 
reguliariai sudaromas galimybes 
konkuruoti.

2. Paslaugos rinkos sąlygomis 
perkamos vienodomis, 
nediskriminacinėmis ir skaidriomis 
sąlygomis pagal Sąjungos teisę, apimančią 
Sutartyse nustatytas konkurencijos 
taisykles. Paslaugų pirkimo konkurso 
tvarka parengiama taip, kad konkurse 
galėtų veiksmingai dalyvauti 
konkuruojantys teikėjai, įskaitant 
reguliariai sudaromas galimybes 
konkuruoti. Paslaugų paskirstymo po 
konkurso laikotarpis negali būti ilgesnis 
už ataskaitinį laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 364
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paslaugos rinkos sąlygomis 
perkamos vienodomis, 
nediskriminacinėmis ir skaidriomis 
sąlygomis pagal Sąjungos teisę, apimančią 
Sutartyse nustatytas konkurencijos 
taisykles. Paslaugų pirkimo konkurso 
tvarka parengiama taip, kad konkurse 
galėtų veiksmingai dalyvauti 
konkuruojantys teikėjai, įskaitant 
reguliariai sudaromas galimybes 
konkuruoti.

2. Paslaugos rinkos sąlygomis 
perkamos vienodomis, 
nediskriminacinėmis ir skaidriomis 
sąlygomis pagal Sąjungos teisę, apimančią 
Sutartyse nustatytas konkurencijos 
taisykles. Paslaugų pirkimo konkurso 
tvarka parengiama taip, kad konkurse 
galėtų veiksmingai dalyvauti 
konkuruojantys teikėjai. Paslaugų 
paskirstymo po konkurso laikotarpis yra 
ne ilgesnis kaip penkeri metai.

Or. en
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Pakeitimas 365
Robert Roos

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
maršruto oro eismo paslaugų teikimas 
organizaciniu požiūriu būtų atskirtas nuo 
RNS, ONI, OED, MET ir terminalo oro 
eismo paslaugų teikimo ir kad būtų 
laikomasi 25 straipsnio 3 dalyje nustatyto 
apskaitos atskyrimo reikalavimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šia nuostata labai apsunkinamas oro navigacijos paslaugų teikimo organizavimas ir dėl šio 
privalomo atskyrimo reikia daug naujų sąsajų oro navigacijos paslaugų teikėjų viduje ir tarp 
jų. Šio atskyrimo poveikis, įskaitant riziką saugai, nevertinamas. Atskyrimo pridėtinė vertė 
nėra įrodyta, palyginti su dabartiniais oro navigacijos paslaugų teikėjais, kurie steigiami ir 
kurių veikla organizuojama integruotai. Oro navigacijos paslaugų teikėjai valdomi taikant 
tikslinius veiklos rezultatų rodiklius ir veiklos rezultatų planus. Jie turėtų pasiūlyti, kaip nori 
organizuoti savo veiklą, kad pasiektų reikiamus rezultatus.

Pakeitimas 366
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
maršruto oro eismo paslaugų teikimas 
organizaciniu požiūriu būtų atskirtas nuo 
RNS, ONI, OED, MET ir terminalo oro 
eismo paslaugų teikimo ir kad būtų 
laikomasi 25 straipsnio 3 dalyje nustatyto 
apskaitos atskyrimo reikalavimo.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Privalomas organizacinis atskyrimas lemtų papildomas administracines išlaidas ir didesnį 
sudėtingumą, tačiau neduotų realios naudos. 25 straipsnyje numatytas apskaitos atskyrimas 
turėtų būti laikomas pakankamu.

Pakeitimas 367
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
maršruto oro eismo paslaugų teikimas 
organizaciniu požiūriu būtų atskirtas nuo 
RNS, ONI, OED, MET ir terminalo oro 
eismo paslaugų teikimo ir kad būtų 
laikomasi 25 straipsnio 3 dalyje nustatyto 
apskaitos atskyrimo reikalavimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių oro navigacijos paslaugų teikėjai, kurie steigiami ir kurių veikla 
organizuojama integruotai, veikia gerai ir užtikrina reikiamus rezultatus, taip pat ir saugos 
srityje. Siūloma nuostata gali būti labai apsunkintas oro navigacijos paslaugų teikimo 
organizavimas.

Pakeitimas 368
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
maršruto oro eismo paslaugų teikimas 
organizaciniu požiūriu būtų atskirtas nuo 
RNS, ONI, OED, MET ir terminalo oro 
eismo paslaugų teikimo ir kad būtų 

3. Oro navigacijos paslaugų teikėjas 
yra įpareigotas užtikrinti, kad maršruto oro 
eismo paslaugų teikimas funkciniu ir 
organizaciniu požiūriu būtų atskirtas nuo 
individualaus RNS, ONI, OED, MET ir 
terminalo oro eismo paslaugų teikimo ir 
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laikomasi 25 straipsnio 3 dalyje nustatyto 
apskaitos atskyrimo reikalavimo.

kad būtų laikomasi 25 straipsnio 3 dalyje 
nustatyto individualios apskaitos atskyrimo 
reikalavimo. Valstybės narės imasi visų 
būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, 
kad būtų įgyvendintos šios dalies 
nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 369
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
maršruto oro eismo paslaugų teikimas 
organizaciniu požiūriu būtų atskirtas nuo 
RNS, ONI, OED, MET ir terminalo oro 
eismo paslaugų teikimo ir kad būtų 
laikomasi 25 straipsnio 3 dalyje nustatyto 
apskaitos atskyrimo reikalavimo.

3. Tais atvejais, kai RNS, ONI, OED, 
MET ir terminalo oro eismo paslaugas 
prieigų skrydžių valdymo paslaugoms 
teikti ir aerodromui valdyti 
nusprendžiama pirkti rinkos sąlygomis, 
valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
maršruto oro eismo paslaugų teikimas 
organizaciniu požiūriu būtų atskirtas nuo 
RNS, ONI, OED, MET ir terminalo oro 
eismo paslaugų teikimo ir kad būtų 
laikomasi 25 straipsnio 3 dalyje nustatyto 
apskaitos atskyrimo reikalavimo.

Or. en

Pakeitimas 370
Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
maršruto oro eismo paslaugų teikimas 
organizaciniu požiūriu būtų atskirtas nuo 

3. Valstybės narės savanoriškai imasi 
visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, 
kad maršruto oro eismo paslaugų teikimas 
apskaitos požiūriu būtų atskirtas nuo RNS, 
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RNS, ONI, OED, MET ir terminalo oro 
eismo paslaugų teikimo ir kad būtų 
laikomasi 25 straipsnio 3 dalyje nustatyto 
apskaitos atskyrimo reikalavimo.

ONI, OED, MET ir terminalo oro eismo 
paslaugų teikimo ir kad būtų laikomasi 25 
straipsnio 3 dalyje nustatyto apskaitos 
atskyrimo reikalavimo.

Or. en

Pakeitimas 371
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
maršruto oro eismo paslaugų teikimas 
organizaciniu požiūriu būtų atskirtas nuo 
RNS, ONI, OED, MET ir terminalo oro 
eismo paslaugų teikimo ir kad būtų 
laikomasi 25 straipsnio 3 dalyje nustatyto 
apskaitos atskyrimo reikalavimo.

3. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
maršruto oro eismo paslaugų teikimas 
apskaitos1a požiūriu būtų atskirtas nuo 
RNS, ONI, OED, MET ir terminalo oro 
eismo paslaugų teikimo ir kad būtų 
laikomasi 25 straipsnio 3 dalyje nustatyto 
apskaitos atskyrimo reikalavimo.

__________________
1a Atrodo, kad šis reikalavimas pernelyg 
griežtas ir juo nepaisoma šių paslaugų 
tarpusavio priklausomybės finansiniu, 
veiklos ir techniniu požiūriais, jei oro 
navigacijos paslaugų teikėjas nuspręstų 
šių paslaugų nepirkti ir neparduoti rinkos 
sąlygomis.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi visų būtinų 3. Valstybės narės imasi visų būtinų 
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priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
maršruto oro eismo paslaugų teikimas 
organizaciniu požiūriu būtų atskirtas nuo 
RNS, ONI, OED, MET ir terminalo oro 
eismo paslaugų teikimo ir kad būtų 
laikomasi 25 straipsnio 3 dalyje nustatyto 
apskaitos atskyrimo reikalavimo.

priemonių siekdamos užtikrinti, kad 
maršruto oro eismo paslaugų teikimas būtų 
funkciškai atskirtas nuo RNS, ONI, OED, 
MET ir terminalo oro eismo paslaugų 
teikimo ir kad būtų laikomasi 25 straipsnio 
3 dalyje nustatyto apskaitos atskyrimo 
reikalavimo.

Or. en

Pakeitimas 373
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus pagal 36 
straipsnį dėl baudų skyrimo ir periodinių 
sankcijų mokėjimų, taikomų pažeidus šio 
straipsnio 3 dalies nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 374
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. RNS, ONI, OED, MET arba 
terminalo oro eismo paslaugų teikėjas 
paslaugoms valstybėje narėje teikti gali 
būti atrinktas tik kai:

4. RNS, ONI, OED, MET arba 
terminalo oro eismo paslaugų teikėjas 
atskiroms paslaugoms arba tokių 
paslaugų paketui valstybėje narėje teikti 
gali būti atrinktas tik kai:

Or. en
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Pakeitimas 375
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jis yra sertifikuotas pagal 6 
straipsnio 1 ir 2 dalis;

a) jis yra sertifikuotas pagal 
Reglamento (ES) 2018/1139 6 straipsnio 1 
dalį ir 41 straipsnį;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jo pagrindinė verslo vieta yra 
valstybės narės teritorijoje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 377
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jo pagrindinė verslo vieta yra 
valstybės narės teritorijoje;

Išbraukta.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) valstybėms narėms ar jų 
nacionaliniams subjektams priklauso 
daugiau kaip 50 proc. paslaugų teikėjo ir 
jie tiesiogiai arba netiesiogiai, per vieną 
ar daugiau tarpinių įmonių, veiksmingai 
jį kontroliuoja, išskyrus kaip numatyta 
susitarime su trečiąja šalimi, kurio 
susitariančioji šalis yra Sąjunga; ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 379
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) valstybėms narėms ar jų 
nacionaliniams subjektams priklauso 
daugiau kaip 50 proc. paslaugų teikėjo ir 
jie tiesiogiai arba netiesiogiai, per vieną 
ar daugiau tarpinių įmonių, veiksmingai 
jį kontroliuoja, išskyrus kaip numatyta 
susitarime su trečiąja šalimi, kurio 
susitariančioji šalis yra Sąjunga; ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 380
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 14, 17 ir 19–22 straipsniai 
netaikomi terminalo oro eismo paslaugų 
teikėjams, paskirtiems pagal pirkimo 
procedūrą, atliktą remiantis 1 dalies antra 
arba trečia pastraipa. Tie terminalo oro 
eismo paslaugų teikėjai oro navigacijos 
paslaugų veiklos rezultatų pagrindinėse – 
saugos, aplinkos apsaugos, pajėgumo ir 
ekonominio efektyvumo – srityse 
duomenis stebėsenos tikslais teikia 
nacionalinei priežiūros institucijai ir VRAĮ 
funkcijas atliekančiai Agentūrai.

5. Terminalo oro eismo paslaugų 
teikėjai, paskirti pagal pirkimo procedūrą, 
atliktą remiantis 1 dalies antra arba trečia 
pastraipa, taiko 14, 17 ir 19–22 straipsnius 
ir oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatų pagrindinėse – saugos, aplinkos 
apsaugos, pajėgumo ir ekonominio 
efektyvumo – srityse duomenis stebėsenos 
tikslais teikia nacionalinei priežiūros 
institucijai ir VRAĮ funkcijas atliekančiai 
Agentūrai.

Or. en

Pakeitimas 381
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 14, 17 ir 19–22 straipsniai 
netaikomi terminalo oro eismo paslaugų 
teikėjams, paskirtiems pagal pirkimo 
procedūrą, atliktą remiantis 1 dalies antra 
arba trečia pastraipa. Tie terminalo oro 
eismo paslaugų teikėjai oro navigacijos 
paslaugų veiklos rezultatų pagrindinėse – 
saugos, aplinkos apsaugos, pajėgumo ir 
ekonominio efektyvumo – srityse 
duomenis stebėsenos tikslais teikia 
nacionalinei priežiūros institucijai ir VRAĮ 
funkcijas atliekančiai Agentūrai.

5. 14, 17 ir 19–22 straipsniai 
netaikomi terminalo oro eismo paslaugų 
teikėjams, paskirtiems pagal pirkimo 
procedūrą, atliktą remiantis 1 dalies antra 
arba trečia pastraipa. Tie terminalo oro 
eismo paslaugų teikėjai oro navigacijos 
paslaugų veiklos rezultatų pagrindinėse – 
saugos, klimato ir aplinkos apsaugos – 
srityse duomenis stebėsenos tikslais teikia 
nacionalinei priežiūros institucijai ir VRAĮ 
funkcijas atliekančiai Agentūrai.

Or. en

Pakeitimas 382
Bogusław Liberadzki
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 14, 17 ir 19–22 straipsniai 
netaikomi terminalo oro eismo paslaugų 
teikėjams, paskirtiems pagal pirkimo 
procedūrą, atliktą remiantis 1 dalies antra 
arba trečia pastraipa. Tie terminalo oro 
eismo paslaugų teikėjai oro navigacijos 
paslaugų veiklos rezultatų pagrindinėse – 
saugos, aplinkos apsaugos, pajėgumo ir 
ekonominio efektyvumo – srityse 
duomenis stebėsenos tikslais teikia 
nacionalinei priežiūros institucijai ir VRAĮ 
funkcijas atliekančiai Agentūrai.

5. 14, 17 ir 19–22 straipsniai 
netaikomi terminalo oro eismo paslaugų 
teikėjams, paskirtiems pagal pirkimo 
procedūrą, atliktą remiantis 1 dalies antra 
arba trečia pastraipa. Tie terminalo oro 
eismo paslaugų teikėjai oro navigacijos 
paslaugų veiklos rezultatų pagrindinėse – 
saugos, aplinkos apsaugos, pajėgumo ir 
ekonominio efektyvumo – srityse 
duomenis stebėsenos tikslais teikia 
nacionalinei priežiūros institucijai ir VRAĮ.

Or. en

Pakeitimas 383
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nacionalinės priežiūros institucijos 
užtikrina, kad 1 dalyje nurodytas oro eismo 
paslaugų teikėjų ir oro uostų operatorių 
vykdomas paslaugų pirkimas atitiktų 2 dalį 
ir prireikus taiko taisomąsias priemones. 
Terminalo oro eismo paslaugų atveju jos 
atsakingos už terminalo oro eismo 
paslaugų pirkimo specifikacijų, į kurias 
įtraukiami paslaugų kokybės reikalavimai, 
patvirtinimą. Su konkurencijos taisyklių 
taikymu susijusius klausimus nacionalinės 
priežiūros institucijos perduoda Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1/2003 11 straipsnyje 
nurodytai nacionalinei kompetentingai 
institucijai.

6. Nacionalinės priežiūros institucijos 
užtikrina, kad 1 dalyje nurodytas oro eismo 
paslaugų teikėjų ir oro uostų operatorių 
vykdomas paslaugų pirkimas atitiktų 2 dalį 
ir prireikus taiko taisomąsias priemones. 
Terminalo oro eismo paslaugų atveju jos 
atsakingos už terminalo oro eismo 
paslaugų pirkimo specifikacijų, į kurias 
įtraukiami paslaugų kokybės reikalavimai, 
patvirtinimą, visų pirma už tai, kad būtų 
atsižvelgiama į Europos OEV pagrindinio 
plano įgyvendinimą, sąveikumą ir 
investicijų į antžemines ir (arba) oro 
eismo paslaugas koordinavimą. Su 
konkurencijos taisyklių taikymu susijusius 
klausimus nacionalinės priežiūros 
institucijos perduoda Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1/2003 11 straipsnyje nurodytai 
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nacionalinei kompetentingai institucijai.

Or. en

Pakeitimas 384
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nacionalinės priežiūros institucijos 
užtikrina, kad 1 dalyje nurodytas oro 
eismo paslaugų teikėjų ir oro uostų 
operatorių vykdomas paslaugų pirkimas 
atitiktų 2 dalį ir prireikus taiko 
taisomąsias priemones. Terminalo oro 
eismo paslaugų atveju jos atsakingos už 
terminalo oro eismo paslaugų pirkimo 
specifikacijų, į kurias įtraukiami paslaugų 
kokybės reikalavimai, patvirtinimą. Su 
konkurencijos taisyklių taikymu susijusius 
klausimus nacionalinės priežiūros 
institucijos perduoda Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1/2003 11 straipsnyje nurodytai 
nacionalinei kompetentingai institucijai.

6. Nacionalinės priežiūros institucijos 
atsakingos už terminalo oro eismo 
paslaugų pirkimo specifikacijų, į kurias 
įtraukiami paslaugų kokybės reikalavimai, 
patvirtinimą. Su konkurencijos taisyklių 
taikymu susijusius klausimus nacionalinės 
priežiūros institucijos perduoda Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1/2003 11 straipsnyje 
nurodytai nacionalinei kompetentingai 
institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Pirkimo reikalavimų laikymosi priežiūra reglamentuojama nacionalinės teisės aktais, kuriais 
numatomas kompetentingų nacionalinių įstaigų dalyvavimas. 

Pakeitimas 385
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrų informacijos paslaugų teikimas Bepiločių orlaivių informacijos paslaugų 
teikimas bepiločių orlaivių eismui valdyti



AM\1223934LT.docx 29/212 PE680.885

LT

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Teikiant bendras informacijos 
paslaugas platinamų duomenų vientisumas 
ir kokybė turi būti tokie, kad būtų galima 
saugiai teikti bepiločių orlaivių eismo 
valdymo paslaugas.

1. Teikiant bendras informacijos 
paslaugas platinamų duomenų vientisumas 
ir kokybė turi būti tokie, kad būtų galima 
saugiai ir integruotai teikti bepiločių 
orlaivių eismo valdymo paslaugas, 
užtikrinant galimybę bendrai naudotis oro 
erdve kartu su pilotuojamais orlaiviais.

Or. en

Pakeitimas 387
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Teikiant bendras informacijos 
paslaugas platinamų duomenų vientisumas 
ir kokybė turi būti tokie, kad būtų galima 
saugiai teikti bepiločių orlaivių eismo 
valdymo paslaugas.

1. Teikiant bendras informacijos 
paslaugas platinamų duomenų vientisumas 
ir kokybė turi būti tokie, kad būtų galima 
saugiai ir integruotai teikti bepiločių 
orlaivių eismo valdymo paslaugas, 
užtikrinant galimybę bendrai naudotis oro 
erdve kartu su pilotuojamais orlaiviais.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti saugų pilotuojamų ir bepiločių orlaivių skrydžių sambūvį.
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Pakeitimas 388
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Teikiant bendras informacijos 
paslaugas platinamų duomenų vientisumas 
ir kokybė turi būti tokie, kad būtų galima 
saugiai teikti bepiločių orlaivių eismo 
valdymo paslaugas.

1. Teikiant bendras informacijos 
paslaugas platinamų duomenų vientisumas 
ir kokybė turi būti tokie, kad būtų galima 
saugiai teikti bepiločių orlaivių paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Teikiant labai specializuotas paslaugas, kurias gali reikėti teikti sistemoje „U-space“, 
apibrėžtis turėtų apimti bepiločių orlaivių paslaugų teikimą apskritai. Kai kurios sistemoje 
„U-space“ teikiamos paslaugos gali būti susijusios ne tik su valdymu.

Pakeitimas 389
Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrų informacijos paslaugų kaina 
grindžiama pastoviomis ir kintamomis 
atitinkamos paslaugos teikimo sąnaudomis 
ir į ją gali būti įtrauktas papildomas 
antkainis, atspindintis tinkamą rizikos ir 
grąžos normos kompromisą.

2. Bendrų informacijos paslaugų kaina 
grindžiama pastoviomis, taikomomis 
struktūrinėmis ir kintamomis atitinkamos 
paslaugos teikimo sąnaudomis ir į ją gali 
būti įtrauktas papildomas antkainis, 
atspindintis tinkamą rizikos ir grąžos 
normos kompromisą.

Or. de

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



AM\1223934LT.docx 31/212 PE680.885

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrų informacijos paslaugų kaina 
grindžiama pastoviomis ir kintamomis 
atitinkamos paslaugos teikimo sąnaudomis 
ir į ją gali būti įtrauktas papildomas 
antkainis, atspindintis tinkamą rizikos ir 
grąžos normos kompromisą.

2. Bendrų informacijos paslaugų kaina 
grindžiama tik pastoviomis ir kintamomis 
atitinkamos paslaugos teikimo sąnaudomis 
ir į ją gali būti įtrauktas pagrįstas 
papildomas antkainis, atspindintis tinkamą 
rizikos ir grąžos normos kompromisą.

Or. en

Pakeitimas 391
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrų informacijos paslaugų 
kaina grindžiama pastoviomis ir 
kintamomis atitinkamos paslaugos teikimo 
sąnaudomis ir į ją gali būti įtrauktas 
papildomas antkainis, atspindintis tinkamą 
rizikos ir grąžos normos kompromisą.

2. Bepiločių orlaivių informacijos 
paslaugų kaina grindžiama pastoviomis ir 
kintamomis atitinkamos paslaugos teikimo 
sąnaudomis ir į ją gali būti įtrauktas 
papildomas antkainis, atspindintis tinkamą 
rizikos ir grąžos normos kompromisą.

Or. en

Pakeitimas 392
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytų sąnaudų 
apskaita vykdoma atskirai nuo visos kitos 
atitinkamo operatoriaus veiklos ir jos 
skelbiamos viešai.

Pirmoje pastraipoje nurodytų sąnaudų 
apskaita vykdoma atskirai nuo visos kitos 
atitinkamo operatoriaus veiklos ir jos 
teikiamos atitinkamai nacionalinei 
priežiūros institucijai.
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Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas viešai skelbti subjekto, kuriam pavesta teikti bendras informacijos paslaugas, 
finansines ataskaitas atrodo pernelyg plataus užmojo, ypač atsižvelgiant į tai, kad 
nacionalinė priežiūros institucija yra atsakinga už paslaugų teikimo rinkliavų patvirtinimą.

Pakeitimas 393
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal 2 dalį bendrų informacijos 
paslaugų teikėjas nustato kainą, o ją vertina 
ir tvirtina atitinkama nacionalinė priežiūros 
institucija.

3. Pagal 2 dalį bepiločių orlaivių 
informacijos paslaugų teikėjas nustato 
kainą, o ją vertina ir tvirtina atitinkama 
nacionalinė priežiūros institucija.

Or. en

Pakeitimas 394
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Su skrydžiais tam tikrose oro 
erdvės srityse, kurias valstybės narės 
paskyrė bepiločių orlaivių skrydžiams, 
susijusius aktualius veiklos duomenis oro 
navigacijos paslaugų teikėjai teikia tikruoju 
laiku. Bendrų informacijos paslaugų 
teikėjai tais duomenimis naudojasi tik savo 
paslaugų teikimo veiklos tikslais. 
Galimybė susipažinti su veiklos 
duomenimis suteikiama bendrų 
informacijos paslaugų teikėjams 
nediskriminaciniu pagrindu, nepažeidžiant 
saugumo ar gynybos politikos interesų.

4. Su skrydžiais tam tikrose oro 
erdvės srityse, kurias valstybės narės 
paskyrė bepiločių orlaivių skrydžiams, 
susijusius aktualius veiklos duomenis oro 
navigacijos paslaugų teikėjai teikia tikruoju 
laiku. Bepiločių orlaivių informacijos 
paslaugų teikėjai tais duomenimis 
naudojasi tik savo paslaugų teikimo veiklos 
tikslais. Galimybė susipažinti su veiklos 
duomenimis suteikiama bepiločių orlaivių 
informacijos paslaugų teikėjams 
nediskriminaciniu pagrindu, nepažeidžiant 
saugumo ar gynybos politikos interesų.
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Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Su skrydžiais tam tikrose oro 
erdvės srityse, kurias valstybės narės 
paskyrė bepiločių orlaivių skrydžiams, 
susijusius aktualius veiklos duomenis oro 
navigacijos paslaugų teikėjai teikia 
tikruoju laiku. Bendrų informacijos 
paslaugų teikėjai tais duomenimis 
naudojasi tik savo paslaugų teikimo veiklos 
tikslais. Galimybė susipažinti su veiklos 
duomenimis suteikiama bendrų 
informacijos paslaugų teikėjams 
nediskriminaciniu pagrindu, nepažeidžiant 
saugumo ar gynybos politikos interesų.

4. Jei numatoma, kad pilotuojamų ir 
bepiločių orlaivių skrydžiai bus vykdomi 
tam tikrose oro erdvės srityse, aktualius 
veiklos duomenis oro navigacijos paslaugų 
teikėjas tikruoju laiku teikia sistemos „U-
space“ paslaugų teikėjui. Atitinkami 
paslaugų teikėjai tais duomenimis 
naudojasi tik savo paslaugų teikimo veiklos 
tikslais. Galimybė susipažinti su veiklos 
duomenimis suteikiama bendrų 
informacijos paslaugų teikėjams 
nediskriminaciniu pagrindu, nepažeidžiant 
saugumo ar gynybos politikos interesų.

Or. en

Pakeitimas 396
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galimybės susipažinti su tokiais 
duomenimis kainos grindžiamos ribinėmis 
duomenų teikimo sąnaudomis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 397
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus pagal 36 
straipsnį, kad būtų papildyti tam tikri 
neesminiai teisėkūros procedūra 
priimamo akto elementai, susiję su 
bepiločių ir pilotuojamų orlaivių eismo 
valdymo reikalavimais, kuriais remiamas 
saugus ir bendras oro erdvės naudojimas, 
įskaitant duomenų teikimą ir galimybę su 
jais susipažinti, ir kainų nustatymo 
metodika pagal 2, 3 ir 4 dalis.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija 36 straipsnyje nurodytais 
deleguotaisiais aktais nustato išsamius 
bepiločių ir pilotuojamų orlaivių eismo 
valdymo reikalavimus, kuriais remiamas 
saugus ir bendras oro erdvės naudojimas, 
įskaitant duomenų teikimą ir galimybę su 
jais susipažinti, ir kainų nustatymo 
metodiką pagal 2, 3 ir 4 dalis.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bendrų informacijos paslaugų 
teikėjai skiriami pagal Agentūros 
nustatytas taisykles.

Or. en

Pakeitimas 400
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bendrų informacijos paslaugų 
teikėjai skiriami pagal Agentūros 
nustatytas taisykles.

Or. en

Pagrindimas

2 straipsnyje nustatyta bendrų informacijos paslaugų apibrėžtis yra gana bendro pobūdžio ir 
ja nepakankamai apibūdinama, kas ir kaip turėtų teikti šią paslaugą. Taip pat turi būti 
paaiškinta, kas atsakingas už bepiločių orlaivių eismo ir pilotuojamosios aviacijos 
suderinamumą.

Pakeitimas 401
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Bendrų informacijos paslaugų 
techninius reikalavimus Agentūra nustato 
Reglamente (ES) 2018/1139 nurodytomis 
sąlygomis.

Or. en
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Pakeitimas 402
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Bendrų informacijos paslaugų 
techninius reikalavimus Agentūra nustato 
Reglamente (ES) 2018/1139 nurodytomis 
sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 403
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Bendrų informacijos paslaugų 
teikėjai visais atvejais užtikrina savo 
paslaugų suderinamumą su oro 
navigacijos paslaugų teikėjų teikiamomis 
paslaugomis.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Bendrų informacijos paslaugų 
teikėjai visais atvejais užtikrina savo 
paslaugų suderinamumą su oro 
navigacijos paslaugų teikėjų teikiamomis 
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paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 405
Robert Roos

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad pagerėtų oro navigacijos 
paslaugų ir tinklo funkcijų veiklos 
rezultatai Bendrame Europos danguje, 
pagal šį straipsnį ir 11–18 straipsnius 
taikoma oro navigacijos paslaugų ir tinklo 
funkcijų veiklos rezultatų sistema.

1. Kad pagerėtų oro navigacijos 
paslaugų ir tinklo funkcijų veiklos 
rezultatai Bendrame Europos danguje, 
pagal šį ir 11 straipsnius taikoma oro 
navigacijos paslaugų ir tinklo funkcijų 
veiklos rezultatų sistema.

Or. en

Pagrindimas

Pageidautina gerokai sutrumpinti 10–25 straipsnių tekstą, kad būtų išdėstyti tik pagrindiniai 
punktai. 12–18 straipsniai galėtų būti išbraukti, nes šią išsamią informaciją geriausia būtų 
įtraukti į įgyvendinimo taisyklę. 

Pakeitimas 406
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiklos rezultatų sistema 
įgyvendinama ataskaitiniais laikotarpiais, 
kurių trukmė ne trumpesnė kaip dveji 
metai, bet ne ilgesnė kaip penkeri metai. 
Veiklos rezultatų sistema apima:

2. Veiklos rezultatų sistema 
įgyvendinama ataskaitiniais laikotarpiais, 
kurių trukmė ne trumpesnė kaip dveji 
metai, bet ne ilgesnė kaip treji metai. 
Veiklos rezultatų sistema apima:

Or. en
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Pakeitimas 407
Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiklos rezultatų sistema 
įgyvendinama ataskaitiniais laikotarpiais, 
kurių trukmė ne trumpesnė kaip dveji 
metai, bet ne ilgesnė kaip penkeri metai. 
Veiklos rezultatų sistema apima:

2. Veiklos rezultatų sistema 
įgyvendinama per trejų metų ataskaitinį 
laikotarpį.

Or. de

Pakeitimas 408
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Sąjungos masto tikslinius 
pagrindinių – aplinkos apsaugos, pajėgumo 
ir ekonominio efektyvumo – sričių veiklos 
rezultatų rodiklius kiekvienu baziniu 
laikotarpiu;

a) Sąjungos masto tikslinius 
pagrindinių – saugos, klimato, aplinkos 
apsaugos ir ekonominio efektyvumo – 
sričių veiklos rezultatų rodiklius kiekvienu 
baziniu laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 409
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Sąjungos masto tikslinius 
pagrindinių – aplinkos apsaugos, pajėgumo 
ir ekonominio efektyvumo – sričių veiklos 
rezultatų rodiklius kiekvienu baziniu 
laikotarpiu;

a) Sąjungos masto tikslinius 
pagrindinių – saugos, aplinkos apsaugos, 
pajėgumo ir ekonominio efektyvumo – 
sričių veiklos rezultatų rodiklius kiekvienu 
baziniu laikotarpiu;



AM\1223934LT.docx 39/212 PE680.885

LT

Or. en

Pakeitimas 410
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Sąjungos masto tikslinius 
pagrindinių – aplinkos apsaugos, pajėgumo 
ir ekonominio efektyvumo – sričių veiklos 
rezultatų rodiklius kiekvienu baziniu 
laikotarpiu;

a) Sąjungos masto tikslinius 
pagrindinių – saugos, aplinkos apsaugos, 
pajėgumo ir ekonominio efektyvumo – 
sričių veiklos rezultatų rodiklius kiekvienu 
baziniu laikotarpiu;

Or. en

Pagrindimas

Iš naujo įterpiama dalis esamo teksto, kurią išbraukė Komisija.

Pakeitimas 411
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) veiklos rezultatų planus, 
apimančius privalomus tikslinius a punkte 
nurodytų pagrindinių sričių kiekvieno 
bazinio laikotarpio veiklos rezultatų 
rodiklius;

b) nacionalinius veiklos rezultatų 
planus arba funkcinių oro erdvės blokų 
planus, apimančius privalomus tikslinius 
veiklos rezultatų rodiklius, užtikrinant 
suderinamumą su Bendrijos masto a 
punkte nurodytų pagrindinių sričių 
kiekvieno bazinio laikotarpio veiklos 
rezultatų rodikliais;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrintas tinkamas valstybių narių dalyvavimas rengiant savo oro eismo 
paslaugų teikėjų veiklos rezultatų planus, galbūt funkciniuose oro erdvės blokuose.
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Pakeitimas 412
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) veiklos rezultatų planus, 
apimančius privalomus tikslinius a punkte 
nurodytų pagrindinių sričių kiekvieno 
bazinio laikotarpio veiklos rezultatų 
rodiklius;

b) nacionalinius veiklos rezultatų 
planus arba funkcinių oro erdvės blokų 
planus, apimančius privalomus tikslinius a 
punkte nurodytų pagrindinių sričių 
kiekvieno bazinio laikotarpio veiklos 
rezultatų rodiklius;

Or. en

Pagrindimas

Iš naujo įterpiama dalis esamo teksto, kurią išbraukė Komisija.

Pakeitimas 413
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pagrindinių – saugos, aplinkos 
apsaugos, pajėgumo ir ekonominio 
efektyvumo – sričių veiklos rezultatų 
periodinę apžvalgą, stebėseną bei 
lyginamąją analizę.

c) pagrindinių – saugos, klimato, 
aplinkos apsaugos ir ekonominio 
efektyvumo – sričių veiklos rezultatų 
periodinę apžvalgą, stebėseną bei 
lyginamąją analizę.

Or. en

Pakeitimas 414
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Komisija gali patvirtinti veiklos 
rezultatų planus laikydamasi 37 straipsnio 
3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrintas tinkamas valstybių narių dalyvavimas rengiant savo oro eismo 
paslaugų teikėjų veiklos rezultatų planus, galbūt funkciniuose oro erdvės blokuose.

Pakeitimas 415
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių nustatymo arba stebėsenos tikslais 
gali įtraukti papildomų pagrindinių veiklos 
sričių, kuriose reikia pagerinti veiklos 
rezultatus.

Komisija tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių nustatymo arba stebėsenos tikslais 
gali įtraukti papildomų pagrindinių veiklos 
sričių, kuriose reikia pagerinti veiklos 
rezultatus. Tai turi būti įgyvendinta atlikus 
išsamų poveikio vertinimą, dalyvaujant 
veiklą vykdantiems suinteresuotiesiems 
subjektams, ir patvirtinta įgyvendinimo 
reglamentu, priimtu pagal 37 straipsnio 3 
dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą1a.
__________________
1a Komisija neturėtų vienašališkai 
nustatyti naujos pagrindinės veiklos 
srities ir, atsižvelgiant į klausimo svarbą, 
reikėtų taikyti nagrinėjimo procedūrą, 
kaip nustatyta 18 straipsnio pakeitime.

Or. en

Pakeitimas 416
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių nustatymo arba stebėsenos tikslais 
gali įtraukti papildomų pagrindinių veiklos 
sričių, kuriose reikia pagerinti veiklos 
rezultatus.

Komisija, pasikonsultavusi su Bendro 
Europos dangaus iniciatyvos socialinių 
klausimų ekspertų grupe ir gavusi jos 
rekomendacijas, tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių nustatymo arba stebėsenos tikslais 
gali įtraukti papildomų pagrindinių veiklos 
sričių, kuriose reikia rinkti informaciją 
apie veiklos rezultatus.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių nustatymo arba stebėsenos tikslais 
gali įtraukti papildomų pagrindinių veiklos 
sričių, kuriose reikia pagerinti veiklos 
rezultatus.

Komisija, laikydamasi 37 straipsnio 3 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros 
ir remdamasi poveikio vertinimu, tikslinių 
veiklos rezultatų rodiklių nustatymo arba 
stebėsenos tikslais gali įtraukti papildomų 
pagrindinių veiklos sričių, kuriose reikia 
pagerinti veiklos rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 418
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija tikslinių veiklos rezultatų Komisija tikslinių veiklos rezultatų 
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rodiklių nustatymo arba stebėsenos tikslais 
gali įtraukti papildomų pagrindinių veiklos 
sričių, kuriose reikia pagerinti veiklos 
rezultatus.

rodiklių nustatymo arba stebėsenos tikslais 
gali įtraukti papildomų pagrindinių veiklos 
sričių, kuriose reikia pagerinti veiklos 
rezultatus, jei šios sritys neturės neigiamos 
įtakos esamoms veiklos sritims, visų pirma 
klimato ir aplinkos apsaugos.

Or. en

Pakeitimas 419
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių nustatymo arba stebėsenos tikslais 
gali įtraukti papildomų pagrindinių veiklos 
sričių, kuriose reikia pagerinti veiklos 
rezultatus.

Komisija prieš kiekvieną ataskaitinį 
laikotarpį, laikydamasi 37 straipsnio 3 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, 
tikslinių veiklos rezultatų rodiklių 
nustatymo arba stebėsenos tikslais gali 
įtraukti papildomų pagrindinių veiklos 
sričių, kuriose reikia pagerinti veiklos 
rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti teisinio netikrumo, naujos pagrindinės veiklos sritys turėtų būti nustatytos 
prieš kiekvieną ataskaitinį laikotarpį, laikantis nagrinėjimo procedūros. Tai leistų valstybėms 
narėms pasirengti būsimiems reikalavimams. Įtraukus naujas pagrindines veiklos sritis 
veiklos vykdymo laikotarpiu (ataskaitinio laikotarpio viduryje), atsirastų naujų reikalavimų ir 
rizikos, į kuriuos nebuvo atsižvelgta rengiant veiklos rezultatų planą, todėl jie gali būti 
neįtraukti į visą veiklos rezultatų sistemą.

Pakeitimas 420
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių nustatymo arba stebėsenos tikslais 
gali įtraukti papildomų pagrindinių veiklos 
sričių, kuriose reikia pagerinti veiklos 
rezultatus.

Komisija, laikydamasi 37 straipsnio 3 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, 
tikslinių veiklos rezultatų rodiklių 
nustatymo arba stebėsenos tikslais gali 
nuspręsti įtraukti papildomų pagrindinių 
veiklos sričių, kuriose reikia pagerinti 
veiklos rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrintas tinkamas valstybių narių dalyvavimas rengiant savo oro eismo 
paslaugų teikėjų veiklos rezultatų planus, galbūt funkciniuose oro erdvės blokuose.

Pakeitimas 421
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių nustatymo arba stebėsenos tikslais 
gali įtraukti papildomų pagrindinių veiklos 
sričių, kuriose reikia pagerinti veiklos 
rezultatus.

Komisija, remdamasi poveikio vertinimu 
ir pasikonsultavusi su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, tikslinių 
veiklos rezultatų rodiklių nustatymo arba 
stebėsenos tikslais gali įtraukti papildomų 
pagrindinių veiklos sričių, kuriose reikia 
pagerinti veiklos rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Komisija neturėtų vienašališkai nustatyti naujos pagrindinės veiklos srities, ji turėtų būti 
vystoma bendradarbiaujant su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir grindžiama ex 
ante poveikio vertinimu. Atsižvelgiant į klausimo svarbą, reikėtų taikyti nagrinėjimo 
procedūrą.

Pakeitimas 422
Johan Danielsson
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių nustatymo arba stebėsenos tikslais 
gali įtraukti papildomų pagrindinių veiklos 
sričių, kuriose reikia pagerinti veiklos 
rezultatus.

Pasikonsultavusi su socialinių klausimų 
ekspertų grupe, Komisija tikslinių veiklos 
rezultatų rodiklių nustatymo arba 
stebėsenos tikslais gali įtraukti papildomų 
pagrindinių veiklos sričių, kuriose reikia 
stebėti veiklos rezultatus.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdoma oro navigacijos paslaugų 
teikėjų darbo vietų socialinių standartų 
stebėsena. Šiuo tikslu reikėtų išmatuoti ir 
valdyti du rodiklius:
a) pasitenkinimo darbu indeksą;
oro navigacijos paslaugų teikėjų 
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio 
palyginimą su vidutiniu darbo 
užmokesčiu šalyje.

Or. en

Pakeitimas 424
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) svarbių su oro navigacijos paslaugų a) svarbių su oro navigacijos paslaugų 
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ir tinklo funkcijų veiklos rezultatais 
susijusių duomenų rinkimu iš visų 
atitinkamų subjektų, įskaitant oro 
navigacijos paslaugų teikėjus, oro erdvės 
naudotojus, oro uostų operatorius, 
nacionalines priežiūros institucijas, 
nacionalines kompetentingas institucijas, 
valstybes nares, Agentūrą, tinklo valdytoją 
ir Eurokontrolę, jų tikrinimu, nagrinėjimu, 
vertinimu ir sklaida;

ir tinklo funkcijų veiklos rezultatais 
susijusių duomenų rinkimu iš visų 
atitinkamų subjektų, įskaitant oro 
navigacijos paslaugų teikėjus, oro erdvės 
naudotojus, oro uostų operatorius, 
nacionalines priežiūros institucijas, 
valstybes nares, Agentūrą, tinklo valdytoją 
ir Eurokontrolę, jų tikrinimu, nagrinėjimu, 
vertinimu ir sklaida;

Or. en

Pakeitimas 425
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagrindiniais veiklos rezultatų 
rodikliais, kuriais nustatomi pagrindinių – 
aplinkos apsaugos, pajėgumų ir 
ekonominio efektyvumo – sričių tiksliniai 
rodikliai;

b) vienu pagrindiniu veiklos rezultatų 
rodikliu, kuriuo nustatomi kiekvienos 
pagrindinės – aplinkos apsaugos, 
pajėgumų, saugos ir ekonominio 
efektyvumo – srities tiksliniai rodikliai; 
rengdama šiuos pagrindinius veiklos 
rezultatų rodiklius, Komisija 
konsultuojasi su veiklą vykdančiais 
suinteresuotaisiais subjektais; jie 
grindžiami rezultatais ir jais tinkamai 
atsižvelgiama į:

Or. en

Pakeitimas 426
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagrindiniais veiklos rezultatų 
rodikliais, kuriais nustatomi pagrindinių – 

b) pagrindiniais veiklos rezultatų 
rodikliais, kuriais nustatomi pagrindinių – 
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aplinkos apsaugos, pajėgumų ir 
ekonominio efektyvumo – sričių tiksliniai 
rodikliai;

saugos, aplinkos apsaugos, pajėgumų ir 
ekonominio efektyvumo – sričių tiksliniai 
rodikliai;

Or. en

Pakeitimas 427
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pagrindiniais veiklos rezultatų 
rodikliais, kuriais nustatomi pagrindinių – 
aplinkos apsaugos, pajėgumų ir 
ekonominio efektyvumo – sričių tiksliniai 
rodikliai;

b) pagrindiniais veiklos rezultatų 
rodikliais, kuriais nustatomi pagrindinių – 
saugos, klimato, aplinkos apsaugos ir 
ekonominio efektyvumo – sričių tiksliniai 
rodikliai;

Or. en

Pakeitimas 428
Bogusław Liberadzki

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įvairių veiklą vykdančių 
suinteresuotųjų subjektų poveikiu 
rezultatams, kad veiklos rezultatų 
vertinimas pagal pagrindinius veiklos 
rezultatų rodiklius apsiribotų oro 
navigacijos paslaugų teikėjo veikla ir 
atsakomybe;

Or. en

Pakeitimas 429
Bogusław Liberadzki
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) išankstine stebėsena kaip veiklos 
rezultatų rodikliu1a;
__________________
1a Pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius 
(PVRR) Komisija turėtų apibrėžti 
įgyvendinimo reglamente, laikydamasi 
nagrinėjimo procedūros. Atitinkamas 
procesas turėtų apimti numatomų 
pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių ir 
metrikos įvertinimą. Naujo PVRR 
rengimas turėtų apimti išankstinę 
stebėseną kaip veiklos rezultatų rodiklį. 
Turėtų būti palikta galimybė priimti 
papildomus vietinius veiklos rezultatų 
rodiklius. Tokiu būdu galima užtikrinti 
bendrą veiklos rezultatų pagrindą, kaip tai 
buvo daroma ankstesnėse reguliavimo 
procedūrose, bet kuriuo atveju paliekant 
galimybę prireikus įgyvendinti vietinę 
metriką. Šis procesas suteikia galimybę 
apsvarstyti, kaip būtų galima pagerinti 
dabartinius rodiklius, kad būtų geriau 
atspindėti oro eismo paslaugų teikėjų 
veiklos rezultatai ir įvairių sistemos 
dalyvių atskaitomybė. Oro eismo paslaugų 
teikėjai turėtų būti atsakingi tik už savo 
veiklos rezultatus ir rezultatus, kuriuos 
lemia jų kontroliuojami veiksniai. 
Pavyzdžiui, pajėgumų srityje daugiausia 
dėmesio turėtų būti skiriama ne 
vėlavimams, o faktinių paslaugų teikėjo 
pajėgumų vertinimui. Aplinkos apsaugos 
srityje turėtų būti pripažįstamas oro eismo 
valdymo efektyvumas ir sutelkiamas 
dėmesys į bendrą poveikį; oro eismo 
paslaugų teikėjai neturėtų būti atsakingi 
už tai, kad būtų išvengta maršruto su 
laikinomis nepalankiomis 
meteorologinėmis sąlygomis, arba atvejus, 
kai oro transporto bendrovės numato kitą 
nei trumpiausią maršrutą. Veiklą 
vykdantys suinteresuotieji subjektai turi 
dalyvauti rengiant naujus PVRR, kad 
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naujais rodikliais būtų tiksliai atspindėta 
oro eismo paslaugų teikėjų atskaitomybė.

Or. en

Pakeitimas 430
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pagrindinių – saugos, aplinkos 
apsaugos, pajėgumų ir ekonominio 
efektyvumo – sričių veiklos rezultatų 
stebėsenos rodikliais;

c) pagrindinių – saugos, aplinkos 
apsaugos, pajėgumų ir ekonominio 
efektyvumo – sričių veiklos rezultatų 
stebėsenos rodikliais; jais daugiausia 
dėmesio skiriama tam, ko reikia 
norimiems rezultatams pasiekti, ir jų 
skaičius ribotas1a; 
__________________
1a Siekiant supaprastinti stebėsenos 
ataskaitas, pageidautina vykdyti stebėseną 
taikant ribotą veiklos rezultatų rodiklių 
skaičių. Atitinkamais atvejais rodikliai ir 
su jais susiję tikslai turi būti orientuoti į 
tai, ką reikia pasiekti pagal veiklos 
rezultatų ir rinkliavų sistemą.

Or. en

Pakeitimas 431
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pagrindinių – saugos, aplinkos 
apsaugos, pajėgumų ir ekonominio 
efektyvumo – sričių veiklos rezultatų 
stebėsenos rodikliais;

c) pagrindinių – saugos, aplinkos 
apsaugos, klimato ir ekonominio 
efektyvumo – sričių veiklos rezultatų 
stebėsenos rodikliais;
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Or. en

Pakeitimas 432
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) paskatų sistemomis, apimančiomis 
finansinio atgrasymo priemones, 
taikytinas tais atvejais, kai oro eismo 
paslaugų teikėjas nepasiekia atitinkamų 
privalomų konkretaus ataskaitinio 
laikotarpio tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių arba neįgyvendina atitinkamų 35 
straipsnyje nurodytų bendrų projektų. 
Taikant tokias finansinio atgrasymo 
priemones visų pirma atsižvelgiama į to 
paslaugų teikėjo užtikrinamos paslaugų 
kokybės pablogėjimą dėl to, kad buvo 
nepasiekti tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai arba neįgyvendinti bendri 
projektai, ir į to poveikį tinklui;

h) subalansuotomis ir simetriškomis 
paskatų sistemomis, apimančiomis 
finansines premijas, taikytinas tais 
atvejais, kai oro eismo paslaugų teikėjas 
pasiekia privalomus tikslinius veiklos 
rezultatų rodiklius viršijančius veiklos 
rezultatus, ir sankcijas tais atvejais, kai jis 
nepasiekia atitinkamų privalomų 
konkretaus ataskaitinio laikotarpio tikslinių 
veiklos rezultatų rodiklių. Tokios 
finansinės paskatos turi būti proporcingos 
pasiektų veiklos rezultatų ir tikslinių 
rodiklių svyravimo mastui. Nustatant 
finansinę paskatą reikia kuo labiau 
atsižvelgti į galimą poveikį, susijusį su oro 
navigacijos paslaugų teikėjais, ir į bet 
kokio poveikio, atsirandančio dėl kitų 
suinteresuotųjų subjektų veiksmų, 
koregavimą1a;

__________________
1a Oro eismo paslaugų teikėjai yra 
atsakingi už savo veiklos rezultatus ir 
rezultatus, tačiau neturėtų būti laikomi 
atsakingais už poveikį, kurį daro jų 
nekontroliuojami veiksniai. Be to, visos 
galimos finansinių paskatų sistemos 
turėtų būti parengtos tinkamai 
subalansuotai ir simetriškai, kad būtų 
užtikrinta tikra paskata oro navigacijos 
paslaugų teikėjams daugiausia dėmesio 
skirti geresniems veiklos rezultatams. Be 
to, išbraukiami pasiūlymai išplėsti 
finansines paskatas, kad būtų įdiegtos 
konkrečios oro eismo valdymo funkcijos. 
Tai daroma remiantis tuo, kad pažeidimo 
nagrinėjimo procedūros jau yra 
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mechanizmas, skirtas užtikrinti, kad 
reikalavimai būtų vykdomi laiku. 
Papildomų sankcijų sistemų įtraukimas 
reikalautų labai sudėtingų sistemų, kad 
būtų atsižvelgiama į svarbius diegimo 
veiksmų ir veiklos rezultatų tarpusavio 
ryšius, ir dėl to jos greičiausiai taptų 
neveiksmingos.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) paskatų sistemomis, apimančiomis 
finansinio atgrasymo priemones, taikytinas 
tais atvejais, kai oro eismo paslaugų 
teikėjas nepasiekia atitinkamų privalomų 
konkretaus ataskaitinio laikotarpio tikslinių 
veiklos rezultatų rodiklių arba 
neįgyvendina atitinkamų 35 straipsnyje 
nurodytų bendrų projektų. Taikant tokias 
finansinio atgrasymo priemones visų pirma 
atsižvelgiama į to paslaugų teikėjo 
užtikrinamos paslaugų kokybės 
pablogėjimą dėl to, kad buvo nepasiekti 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai arba 
neįgyvendinti bendri projektai, ir į to 
poveikį tinklui;

h) subalansuotomis ir simetriškomis 
paskatų sistemomis, apimančiomis 
finansines premijas ir finansinio 
atgrasymo priemones, taikytinas 
atsižvelgiant į tai, ar oro eismo paslaugų 
teikėjas pasiekia privalomus tikslinius 
rodiklius viršijančius veiklos rezultatus, ar 
nepasiekia atitinkamų privalomų 
konkretaus ataskaitinio laikotarpio tikslinių 
veiklos rezultatų rodiklių arba 
neįgyvendina atitinkamų 35 straipsnyje 
nurodytų bendrų projektų. Taikant 
finansinio atgrasymo priemones visų pirma 
atsižvelgiama į to paslaugų teikėjo 
užtikrinamos paslaugų kokybės 
pablogėjimą dėl to, kad buvo nepasiekti 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai arba 
neįgyvendinti bendri projektai, ir į to 
poveikį tinklui;

Or. en

Pakeitimas 434
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) paskatų sistemomis, apimančiomis 
finansinio atgrasymo priemones, 
taikytinas tais atvejais, kai oro eismo 
paslaugų teikėjas nepasiekia atitinkamų 
privalomų konkretaus ataskaitinio 
laikotarpio tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių arba neįgyvendina atitinkamų 35 
straipsnyje nurodytų bendrų projektų. 
Taikant tokias finansinio atgrasymo 
priemones visų pirma atsižvelgiama į to 
paslaugų teikėjo užtikrinamos paslaugų 
kokybės pablogėjimą dėl to, kad buvo 
nepasiekti tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai arba neįgyvendinti bendri 
projektai, ir į to poveikį tinklui;

h) subalansuotomis ir simetriškomis 
paskatų sistemomis, apimančiomis 
finansines premijas, taikytinas tais 
atvejais, kai oro eismo paslaugų teikėjas 
pasiekia privalomus tikslinius veiklos 
rezultatų rodiklius viršijančius veiklos 
rezultatus, ir sankcijas tais atvejais, kai jis 
nepasiekia atitinkamų privalomų 
konkretaus ataskaitinio laikotarpio tikslinių 
veiklos rezultatų rodiklių. Tokios 
finansinės paskatos turi būti proporcingos 
pasiektų veiklos rezultatų bei tikslinių 
rodiklių svyravimo mastui ir jomis turi 
būti kuo labiau atsižvelgiama į poveikį, 
siejamą su oro eismo paslaugų teikėjais, ir 
į bet kokio poveikio, atsirandančio dėl kitų 
suinteresuotųjų subjektų veiksmų, 
koregavimą;

Or. en

Pagrindimas

Tiesą sakant, paskatos turėtų būti simetriškos ir proporcingos faktinių veiklos rezultatų 
nuokrypiui nuo tikslinių rodiklių. Reikėtų tinkamai atsižvelgti į tai, kiek oro eismo paslaugų 
teikėjas kontroliuoja faktinius veiklos rezultatus. 

Pakeitimas 435
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) sąnaudų, susijusių ir su maršruto, ir 
su terminalo oro navigacijos paslaugomis, 
paskirstymo šių dviejų kategorijų 
paslaugoms metodika;

k) sąnaudų, susijusių ir su maršruto, ir 
su terminalo oro navigacijos paslaugomis, 
paskirstymo šių dviejų kategorijų 
paslaugoms metodika, kuria turi būti 
atsižvelgiama į vietos aplinkybes;

Or. en
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Pagrindimas

Reikia atsižvelgti į tai, kad terminalo paslaugoms didelį poveikį daro vietos sąlygos, todėl 
neatrodo tinkama nustatyti visuotines taisykles, taikytinas visoms paslaugoms Bendro 
Europos dangaus teritorijoje. Tai gali turėti didelės įtakos terminalo rinkliavų dydžiui. Be to, 
tai gali apsunkinti terminalo paslaugų teikimą rinkos sąlygomis.

Pakeitimas 436
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Įgyvendinant 1 dalyje nurodytą 
veiklos rezultatų sistemą ir 19–23 
straipsniuose nurodytą rinkliavų sistemą 
pagal šio reglamento ir [VRAĮ 
reglamento] nuostatas, Komisijai padeda 
veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos 
(VRAĮ) funkcijas atliekanti Agentūra ir 
nacionalinės priežiūros institucijos.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Konsultacijos su suinteresuotaisiais 

subjektais
Valstybės narės, laikydamosi savo 
nacionalinės teisės aktų, sukuria 
konsultacijų mechanizmus, kad į Bendro 
Europos dangaus iniciatyvos 
įgyvendinimą būtų galima tinkamai 
įtraukti suinteresuotuosius subjektus, 
įskaitant darbuotojams atstovaujančias 
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profesines organizacijas.

Or. en

Pakeitimas 438
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamasi 37 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros ir šio 
straipsnio 2–3 dalių nuostatų, Komisija 
patvirtina kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 
maršruto oro navigacijos paslaugų ir 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
Sąjungos masto tikslinius pagrindinių – 
aplinkos apsaugos, pajėgumų ir 
ekonominio efektyvumo – sričių veiklos 
rezultatų rodiklius. Kad būtų galima atlikti 
veiklos rezultatų planų projektų vertinimą 
pagal 13 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
kriterijus ir tuos projektus patvirtinti, 
Komisija kartu su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais gali 
nustatyti papildomas bazines vertes, 
paskirstytąsias vertes ar lyginamąsias 
grupes.

1. Laikydamasi 37 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros ir šio 
straipsnio 2–3 dalių nuostatų, Komisija 
patvirtina kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 
maršruto oro navigacijos paslaugų ir 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
Sąjungos masto tikslinius pagrindinių – 
klimato, aplinkos apsaugos ir ekonominio 
efektyvumo – sričių veiklos rezultatų 
rodiklius. Kad būtų galima atlikti veiklos 
rezultatų planų projektų vertinimą pagal 13 
straipsnio 3 dalyje nurodytus kriterijus ir 
tuos projektus patvirtinti, Komisija kartu su 
Sąjungos masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais, visų pirma Europos klimato 
teisės akte nustatytu tikslu laiku sumažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir Europos 
žaliojo kurso tikslais, gali nustatyti 
papildomas bazines vertes, paskirstytąsias 
vertes ar lyginamąsias grupes.

Or. en

Pakeitimas 439
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamasi 37 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros ir šio 

1. Laikydamasi 37 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros ir šio 
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straipsnio 2–3 dalių nuostatų, Komisija 
patvirtina kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 
maršruto oro navigacijos paslaugų ir 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
Sąjungos masto tikslinius pagrindinių – 
aplinkos apsaugos, pajėgumų ir 
ekonominio efektyvumo – sričių veiklos 
rezultatų rodiklius. Kad būtų galima atlikti 
veiklos rezultatų planų projektų vertinimą 
pagal 13 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
kriterijus ir tuos projektus patvirtinti, 
Komisija kartu su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais gali 
nustatyti papildomas bazines vertes, 
paskirstytąsias vertes ar lyginamąsias 
grupes.

straipsnio 2–3 dalių nuostatų, Komisija 
patvirtina kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 
maršruto oro navigacijos paslaugų ir 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
Sąjungos masto tikslinius pagrindinių – 
saugos, aplinkos apsaugos, pajėgumų ir 
ekonominio efektyvumo – sričių veiklos 
rezultatų rodiklius. Kad būtų galima atlikti 
veiklos rezultatų planų projektų vertinimą 
pagal 13 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
kriterijus ir tuos projektus patvirtinti, 
Komisija kartu su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais gali 
nustatyti papildomas bazines vertes, 
paskirstytąsias vertes ar lyginamąsias 
grupes.

Or. en

Pagrindimas

Sąjungos masto tikslinius veiklos rezultatų rodiklius turėtų kartu parengti Europos Komisija 
ir valstybės narės.

Pakeitimas 440
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamasi 37 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros ir šio 
straipsnio 2–3 dalių nuostatų, Komisija 
patvirtina kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 
maršruto oro navigacijos paslaugų ir 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
Sąjungos masto tikslinius pagrindinių – 
aplinkos apsaugos, pajėgumų ir 
ekonominio efektyvumo – sričių veiklos 
rezultatų rodiklius. Kad būtų galima atlikti 
veiklos rezultatų planų projektų vertinimą 
pagal 13 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
kriterijus ir tuos projektus patvirtinti, 
Komisija kartu su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais gali 

1. Laikydamasi 37 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros ir šio 
straipsnio 2–3 dalių nuostatų bei 
pasikonsultavusi su suinteresuotaisiais 
subjektais, Komisija patvirtina kiekvieno 
ataskaitinio laikotarpio maršruto oro 
navigacijos paslaugų Sąjungos masto 
tikslinius pagrindinių – aplinkos apsaugos, 
pajėgumų ir ekonominio efektyvumo – 
sričių veiklos rezultatų rodiklius. Kad būtų 
galima atlikti veiklos rezultatų planų 
projektų vertinimą pagal 13 straipsnio 3 
dalyje nurodytus kriterijus ir tuos projektus 
patvirtinti, Komisija kartu su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
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nustatyti papildomas bazines vertes, 
paskirstytąsias vertes ar lyginamąsias 
grupes.

gali nustatyti papildomas bazines vertes, 
paskirstytąsias vertes ar lyginamąsias 
grupes.

Or. en

Pagrindimas

Padėtis daugelyje tinklo terminalų yra labai įvairi, nes daugybė vietos veiksnių daro poveikį 
veiklos rezultatams ir galimybėms atlikti patobulinimus. Be to, ES tiksliniais rodikliais būtų 
apribota nacionalinių priežiūros institucijų galimybė nustatyti tikslinius rodiklius, tiksliai 
atspindinčius vietos sąlygas, t. y. susijusius su konkrečia oro uosto ar terminalo teritorija.

Pakeitimas 441
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamasi 37 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros ir šio 
straipsnio 2–3 dalių nuostatų, Komisija 
patvirtina kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 
maršruto oro navigacijos paslaugų ir 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
Sąjungos masto tikslinius pagrindinių – 
aplinkos apsaugos, pajėgumų ir 
ekonominio efektyvumo – sričių veiklos 
rezultatų rodiklius. Kad būtų galima atlikti 
veiklos rezultatų planų projektų vertinimą 
pagal 13 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
kriterijus ir tuos projektus patvirtinti, 
Komisija kartu su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais gali 
nustatyti papildomas bazines vertes, 
paskirstytąsias vertes ar lyginamąsias 
grupes.

1. Laikydamasi 37 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros ir šio 
straipsnio 2–3 dalių nuostatų bei 
pasikonsultavusi su suinteresuotaisiais 
subjektais, Komisija patvirtina kiekvieno 
ataskaitinio laikotarpio maršruto oro 
navigacijos paslaugų Sąjungos masto 
tikslinius pagrindinių – aplinkos apsaugos, 
pajėgumų ir ekonominio efektyvumo – 
sričių veiklos rezultatų rodiklius. Kad būtų 
galima atlikti veiklos rezultatų planų 
projektų vertinimą pagal 13 straipsnio 3 
dalyje nurodytus kriterijus ir tuos projektus 
patvirtinti, Komisija kartu su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
gali nustatyti papildomas bazines vertes, 
paskirstytąsias vertes ar lyginamąsias 
grupes.

Or. en

Pagrindimas

Padėtis tinklo terminalų teritorijose yra labai įvairi, nes daugybė vietos veiksnių daro poveikį 
veiklos rezultatams ir galimybėms atlikti patobulinimus. Be to, ES tiksliniais rodikliais būtų 
apribota nacionalinių priežiūros institucijų galimybė nustatyti tikslinius rodiklius, tiksliai 
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atspindinčius vietos sąlygas, t. y. susijusius su konkrečia oro uosto ar terminalo teritorija. 
Tiksliniai rodikliai turi būti nustatomi išsamiai pasikonsultavus su suinteresuotaisiais 
subjektais, siekiant patikrinti, ar tiksliniai rodikliai yra realistiški ir pasiekiami ir nesukels 
nenumatytų pasekmių.

Pakeitimas 442
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamasi 37 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros ir šio 
straipsnio 2–3 dalių nuostatų, Komisija 
patvirtina kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 
maršruto oro navigacijos paslaugų ir 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
Sąjungos masto tikslinius pagrindinių – 
aplinkos apsaugos, pajėgumų ir 
ekonominio efektyvumo – sričių veiklos 
rezultatų rodiklius. Kad būtų galima atlikti 
veiklos rezultatų planų projektų vertinimą 
pagal 13 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
kriterijus ir tuos projektus patvirtinti, 
Komisija kartu su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais gali 
nustatyti papildomas bazines vertes, 
paskirstytąsias vertes ar lyginamąsias 
grupes.

1. Laikydamasi 37 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros ir šio 
straipsnio 2–3 dalių nuostatų, Komisija 
patvirtina kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
Sąjungos masto tikslinius pagrindinių – 
aplinkos apsaugos, pajėgumų ir 
ekonominio efektyvumo – sričių veiklos 
rezultatų rodiklius. Kad būtų galima atlikti 
veiklos rezultatų planų projektų vertinimą 
pagal 13 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
kriterijus ir tuos projektus patvirtinti, 
Komisija kartu su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais gali 
nustatyti papildomas bazines vertes, 
paskirstytąsias vertes ar lyginamąsias 
grupes.

Or. en

Pakeitimas 443
Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamasi 37 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros ir šio 

1. Laikydamasi 37 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros ir šio 
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straipsnio 2–3 dalių nuostatų, Komisija 
patvirtina kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 
maršruto oro navigacijos paslaugų ir 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
Sąjungos masto tikslinius pagrindinių – 
aplinkos apsaugos, pajėgumų ir 
ekonominio efektyvumo – sričių veiklos 
rezultatų rodiklius. Kad būtų galima atlikti 
veiklos rezultatų planų projektų vertinimą 
pagal 13 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
kriterijus ir tuos projektus patvirtinti, 
Komisija kartu su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais gali 
nustatyti papildomas bazines vertes, 
paskirstytąsias vertes ar lyginamąsias 
grupes.

straipsnio 2–3 dalių nuostatų, Komisija 
patvirtina kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
Sąjungos masto tikslinius pagrindinių – 
aplinkos apsaugos, pajėgumų ir 
ekonominio efektyvumo – sričių veiklos 
rezultatų rodiklius. Kad būtų galima atlikti 
veiklos rezultatų planų projektų vertinimą 
pagal 13 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
kriterijus ir tuos projektus patvirtinti, 
Komisija kartu su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais gali 
nustatyti papildomas bazines vertes, 
paskirstytąsias vertes ar lyginamąsias 
grupes.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jie turi skatinti nuolat laipsniškai 
gerinti su oro navigacijos paslaugomis 
susijusios funkcinės ir ekonominės veiklos 
rezultatus;

a) jie turi užtikrinti oro navigacijos 
paslaugų funkcinės ir ekonominės veiklos 
rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 445
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jie turi skatinti nuolat laipsniškai 
gerinti su oro navigacijos paslaugomis 
susijusios funkcinės ir ekonominės veiklos 

a) jie turi užtikrinti tinkamus oro 
navigacijos paslaugų funkcinės ir 
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rezultatus; ekonominės veiklos rezultatus;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jie turi skatinti nuolat laipsniškai 
gerinti su oro navigacijos paslaugomis 
susijusios funkcinės ir ekonominės veiklos 
rezultatus;

a) jie turi skatinti nuolat laipsniškai 
vystyti su oro navigacijos paslaugomis 
susijusios funkcinės ir ekonominės veiklos 
rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 447
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jie turi būti realistiški, pasiekiami 
per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį ir 
kartu skatinti ilgalaikius struktūrinius ir 
technologinius pokyčius, sudarančius 
sąlygas oro navigacijos paslaugas teikti 
efektyviai, tvariai ir atspariai.

b) jie turi padėti skatinti ilgalaikius 
struktūrinius ir technologinius pokyčius, 
sudarančius sąlygas oro navigacijos 
paslaugas teikti efektyviai, tvariai ir 
atspariai.

Or. en

Pakeitimas 448
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengdama sprendimus dėl 
Sąjungos masto tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių, Komisija šiuo tikslu surenka visą 
reikiamą informaciją iš suinteresuotųjų 
subjektų. VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra Komisijos prašymu pateikia 
nuomonę, padedančią Komisijai atlikti 
analizę ir parengti tuos sprendimus.

3. Rengdama sprendimus dėl 
Sąjungos masto tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių ir galimų papildomų bazinių 
verčių bei paskirstytųjų verčių, Komisija 
šiuo tikslu surenka visą reikiamą 
informaciją iš suinteresuotųjų subjektų ir 
atitinkamų nacionalinių reguliavimo 
institucijų (nacionalinių priežiūros 
institucijų ir (arba) nacionalinių 
kompetentingų institucijų). VRAĮ 
Komisijos prašymu pateikia nuomonę, 
padedančią Komisijai atlikti analizę ir 
parengti tuos sprendimus.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos yra susipažinusios su konkrečių jų reguliuojamų 
subjektų vietos poreikiais, ypatumais, struktūromis ir apribojimais. Rengiant ar priimant ES 
tikslinius rodiklius reikia atsižvelgti į šiuos aspektus, taip pat į galimas papildomas bazines 
vertes, paskirstytąsias vertes ar lyginamąsias grupes.

Pakeitimas 449
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengdama sprendimus dėl 
Sąjungos masto tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių, Komisija šiuo tikslu surenka visą 
reikiamą informaciją iš suinteresuotųjų 
subjektų. VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra Komisijos prašymu pateikia 
nuomonę, padedančią Komisijai atlikti 
analizę ir parengti tuos sprendimus.

3. Rengdama sprendimus dėl 
Sąjungos masto tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių ir galimų papildomų bazinių 
verčių bei paskirstytųjų verčių, Komisija 
šiuo tikslu surenka visą reikiamą 
informaciją iš suinteresuotųjų subjektų ir 
atitinkamų nacionalinių reguliavimo 
institucijų (nacionalinių priežiūros 
institucijų ir (arba) nacionalinių 
kompetentingų institucijų). VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra Komisijos 
prašymu pateikia nuomonę, padedančią 
Komisijai atlikti analizę ir parengti tuos 
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sprendimus.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos yra susipažinusios su konkrečių jų reguliuojamų 
subjektų vietos poreikiais, ypatumais, struktūromis ir apribojimais. Rengiant ar priimant ES 
tikslinius rodiklius reikia atsižvelgti į šiuos aspektus, taip pat į galimas papildomas bazines 
vertes ir paskirstytąsias vertes.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengdama sprendimus dėl 
Sąjungos masto tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių, Komisija šiuo tikslu surenka visą 
reikiamą informaciją iš suinteresuotųjų 
subjektų. VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra Komisijos prašymu pateikia 
nuomonę, padedančią Komisijai atlikti 
analizę ir parengti tuos sprendimus.

3. Rengdama sprendimus dėl 
Sąjungos masto tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių, Komisija šiuo tikslu surenka visą 
reikiamą informaciją iš suinteresuotųjų 
subjektų ir atitinkamų nacionalinių 
reguliavimo institucijų (nacionalinių 
priežiūros institucijų ir nacionalinių 
kompetentingų institucijų). VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra Komisijos 
prašymu pateikia nuomonę, padedančią 
Komisijai atlikti analizę ir parengti tuos 
sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 451
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis Išbraukta.
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Maršruto ir terminalo oro navigacijos 
paslaugų klasifikacija

1. Prieš prasidedant kiekvienam 
ataskaitiniam laikotarpiui kiekviena 
valstybė narė praneša Komisijai apie tai, 
kurias oro navigacijos paslaugas, tuo 
laikotarpiu teiksimas oro erdvėje, už kurią 
ta valstybė narė atsakinga, ji ketina 
priskirti prie maršruto oro navigacijos 
paslaugų ir kurias – prie terminalo oro 
navigacijos paslaugų. Kartu kiekviena 
valstybė narė Komisijai nurodo oro eismo 
paslaugų teikėjus, paskirtus teikti tas 
atitinkamas paslaugas.
2. Likus pakankamai laiko iki 
atitinkamo ataskaitinio laikotarpio 
pradžios Komisija priima kiekvienai 
valstybei narei skirtus įgyvendinimo 
sprendimus, kuriuose nustato, ar 
numatyta atitinkamų paslaugų 
klasifikacija atitinka 2 straipsnio 28 ir 55 
punktuose nustatytus kriterijus. VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra Komisijos 
prašymu pateikia nuomonę, padedančią 
Komisijai atlikti analizę ir parengti tuos 
sprendimus.
3. Jeigu pagal 2 dalį priimtame 
sprendime nustatoma, kad numatyta 
klasifikacija neatitinka 2 straipsnio 28 ir 
55 punktuose nustatytų kriterijų, 
atitinkama valstybė narė, atsižvelgdama į 
tą sprendimą, pateikia naują pranešimą, 
parengtą užtikrinant atitiktį tiems 
kriterijams. Komisija pagal 2 dalį priima 
sprendimą dėl šio pranešimo.
4. Atitinkami paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai maršruto ir terminalo 
oro navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus rengia remdamiesi 
klasifikacijomis, kurias Komisija 
pripažino atitinkančiomis 2 straipsnio 28 
ir 55 punktuose nustatytus kriterijus. 
Tomis pačiomis klasifikacijomis remiasi ir 
VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra pagal 
13 straipsnio 3 dalį vertindama sąnaudų 
paskirstymą maršruto ir terminalo oro 
navigacijos paslaugoms.
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Or. en

Pagrindimas

Panašu, kad siūlomoje nuostatoje kalbama apie gana plataus masto ES kišimąsi į paslaugų 
teikimo atskirose valstybėse narėse apimties nustatymą. Atrodo, kad procesas yra gana 
sudėtingas, dėl jo atsiranda papildoma administracinė našta ir yra vilkinamas veiklos 
rezultatų planų rengimas, jis sutampa su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu, juo ribojamas 
valstybių lankstumas (pvz., oro uostų rinkos pokyčių atveju).

Pakeitimas 452
Robert Roos

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis Išbraukta.
Maršruto ir terminalo oro navigacijos 

paslaugų klasifikacija
1. Prieš prasidedant kiekvienam 
ataskaitiniam laikotarpiui kiekviena 
valstybė narė praneša Komisijai apie tai, 
kurias oro navigacijos paslaugas, tuo 
laikotarpiu teiksimas oro erdvėje, už kurią 
ta valstybė narė atsakinga, ji ketina 
priskirti prie maršruto oro navigacijos 
paslaugų ir kurias – prie terminalo oro 
navigacijos paslaugų. Kartu kiekviena 
valstybė narė Komisijai nurodo oro eismo 
paslaugų teikėjus, paskirtus teikti tas 
atitinkamas paslaugas.
2. Likus pakankamai laiko iki 
atitinkamo ataskaitinio laikotarpio 
pradžios Komisija priima kiekvienai 
valstybei narei skirtus įgyvendinimo 
sprendimus, kuriuose nustato, ar 
numatyta atitinkamų paslaugų 
klasifikacija atitinka 2 straipsnio 28 ir 55 
punktuose nustatytus kriterijus. VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra Komisijos 
prašymu pateikia nuomonę, padedančią 
Komisijai atlikti analizę ir parengti tuos 
sprendimus.
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3. Jeigu pagal 2 dalį priimtame 
sprendime nustatoma, kad numatyta 
klasifikacija neatitinka 2 straipsnio 28 ir 
55 punktuose nustatytų kriterijų, 
atitinkama valstybė narė, atsižvelgdama į 
tą sprendimą, pateikia naują pranešimą, 
parengtą užtikrinant atitiktį tiems 
kriterijams. Komisija pagal 2 dalį priima 
sprendimą dėl šio pranešimo.
4. Atitinkami paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai maršruto ir terminalo 
oro navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus rengia remdamiesi 
klasifikacijomis, kurias Komisija 
pripažino atitinkančiomis 2 straipsnio 28 
ir 55 punktuose nustatytus kriterijus. 
Tomis pačiomis klasifikacijomis remiasi ir 
VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra pagal 
13 straipsnio 3 dalį vertindama sąnaudų 
paskirstymą maršruto ir terminalo oro 
navigacijos paslaugoms.

Or. en

Pagrindimas

Pageidautina gerokai sutrumpinti 10–25 straipsnių tekstą, kad būtų išdėstyti tik pagrindiniai 
punktai. 12–18 straipsniai galėtų būti išbraukti, nes šią išsamią informaciją geriausia būtų 
įtraukti į įgyvendinimo taisyklę.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei ataskaitiniu laikotarpiu 
susiklostė pateisinamos aplinkybės, 
valstybės narės gali pakeisti 1 dalyje 
nurodytą pranešimą.

Or. en
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Pakeitimas 454
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Likus pakankamai laiko iki 
atitinkamo ataskaitinio laikotarpio 
pradžios Komisija priima kiekvienai 
valstybei narei skirtus įgyvendinimo 
sprendimus, kuriuose nustato, ar 
numatyta atitinkamų paslaugų 
klasifikacija atitinka 2 straipsnio 28 ir 55 
punktuose nustatytus kriterijus. VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra Komisijos 
prašymu pateikia nuomonę, padedančią 
Komisijai atlikti analizę ir parengti tuos 
sprendimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 455
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Likus pakankamai laiko iki 
atitinkamo ataskaitinio laikotarpio 
pradžios Komisija priima kiekvienai 
valstybei narei skirtus įgyvendinimo 
sprendimus, kuriuose nustato, ar 
numatyta atitinkamų paslaugų 
klasifikacija atitinka 2 straipsnio 28 ir 55 
punktuose nustatytus kriterijus. VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra Komisijos 
prašymu pateikia nuomonę, padedančią 
Komisijai atlikti analizę ir parengti tuos 
sprendimus.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 456
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Likus pakankamai laiko iki 
atitinkamo ataskaitinio laikotarpio pradžios 
Komisija priima kiekvienai valstybei narei 
skirtus įgyvendinimo sprendimus, kuriuose 
nustato, ar numatyta atitinkamų paslaugų 
klasifikacija atitinka 2 straipsnio 28 ir 55 
punktuose nustatytus kriterijus. VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra Komisijos 
prašymu pateikia nuomonę, padedančią 
Komisijai atlikti analizę ir parengti tuos 
sprendimus.

2. Likus pakankamai laiko iki 
atitinkamo ataskaitinio laikotarpio pradžios 
Komisija priima kiekvienai valstybei narei 
skirtus įgyvendinimo sprendimus, kuriuose 
nustato, ar numatyta atitinkamų paslaugų 
klasifikacija atitinka 2 straipsnio 29 ir 55 
punktuose nustatytus kriterijus. VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra Komisijos 
prašymu pateikia nuomonę, padedančią 
Komisijai atlikti analizę ir parengti tuos 
sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 457
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Likus pakankamai laiko iki 
atitinkamo ataskaitinio laikotarpio pradžios 
Komisija priima kiekvienai valstybei narei 
skirtus įgyvendinimo sprendimus, kuriuose 
nustato, ar numatyta atitinkamų paslaugų 
klasifikacija atitinka 2 straipsnio 28 ir 55 
punktuose nustatytus kriterijus. VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra Komisijos 
prašymu pateikia nuomonę, padedančią 
Komisijai atlikti analizę ir parengti tuos 
sprendimus.

2. Likus pakankamai laiko iki 
atitinkamo ataskaitinio laikotarpio pradžios 
Komisija priima kiekvienai valstybei narei 
skirtus įgyvendinimo sprendimus, kuriuose 
nustato, ar numatyta atitinkamų paslaugų 
klasifikacija atitinka 2 straipsnio 28 ir 55 
punktuose nustatytus kriterijus. VRAĮ 
Komisijos prašymu pateikia nuomonę, 
padedančią Komisijai atlikti analizę ir 
parengti tuos sprendimus.

Or. en
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Pakeitimas 458
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu pagal 2 dalį priimtame 
sprendime nustatoma, kad numatyta 
klasifikacija neatitinka 2 straipsnio 28 ir 
55 punktuose nustatytų kriterijų, 
atitinkama valstybė narė, atsižvelgdama į 
tą sprendimą, pateikia naują pranešimą, 
parengtą užtikrinant atitiktį tiems 
kriterijams. Komisija pagal 2 dalį priima 
sprendimą dėl šio pranešimo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 459
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu pagal 2 dalį priimtame 
sprendime nustatoma, kad numatyta 
klasifikacija neatitinka 2 straipsnio 28 ir 55 
punktuose nustatytų kriterijų, atitinkama 
valstybė narė, atsižvelgdama į tą 
sprendimą, pateikia naują pranešimą, 
parengtą užtikrinant atitiktį tiems 
kriterijams. Komisija pagal 2 dalį priima 
sprendimą dėl šio pranešimo.

3. Jeigu pagal 2 dalį priimtame 
sprendime teigiama, kad numatyta 
klasifikacija neatitinka 2 straipsnio 29 ir 55 
punktuose nustatytų kriterijų, atitinkama 
valstybė narė, atsižvelgdama į tą 
sprendimą, pateikia naują pranešimą, 
parengtą užtikrinant atitiktį tiems 
kriterijams. Komisija pagal 2 dalį priima 
sprendimą dėl šio pranešimo.

Or. en

Pakeitimas 460
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitinkami paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai maršruto ir terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus rengia remdamiesi 
klasifikacijomis, kurias Komisija 
pripažino atitinkančiomis 2 straipsnio 28 
ir 55 punktuose nustatytus kriterijus. 
Tomis pačiomis klasifikacijomis remiasi ir 
VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra pagal 
13 straipsnio 3 dalį vertindama sąnaudų 
paskirstymą maršruto ir terminalo oro 
navigacijos paslaugoms.

4. Atitinkami paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai maršruto ir terminalo oro 
navigacijos paslaugas grindžia 1 dalyje 
nurodytomis klasifikacijomis. Tomis 
pačiomis klasifikacijomis remiasi ir VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra pagal 13 
straipsnio 3 dalį vertindama sąnaudų 
paskirstymą maršruto ir terminalo oro 
navigacijos paslaugoms.

Or. en

Pakeitimas 461
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitinkami paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai maršruto ir terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus rengia remdamiesi 
klasifikacijomis, kurias Komisija pripažino 
atitinkančiomis 2 straipsnio 28 ir 55 
punktuose nustatytus kriterijus. Tomis 
pačiomis klasifikacijomis remiasi ir VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra pagal 13 
straipsnio 3 dalį vertindama sąnaudų 
paskirstymą maršruto ir terminalo oro 
navigacijos paslaugoms.

4. Atitinkami paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai maršruto ir terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus rengia remdamiesi 
klasifikacijomis, kurias Komisija pripažino 
atitinkančiomis 2 straipsnio 29 ir 55 
punktuose nustatytus kriterijus. Tomis 
pačiomis klasifikacijomis remiasi ir VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra pagal 13 
straipsnio 4 dalį vertindama sąnaudų 
paskirstymą maršruto ir terminalo oro 
navigacijos paslaugoms.

Or. en

Pakeitimas 462
Bogusław Liberadzki
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitinkami paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai maršruto ir terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus rengia remdamiesi 
klasifikacijomis, kurias Komisija pripažino 
atitinkančiomis 2 straipsnio 28 ir 55 
punktuose nustatytus kriterijus. Tomis 
pačiomis klasifikacijomis remiasi ir VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra pagal 13 
straipsnio 3 dalį vertindama sąnaudų 
paskirstymą maršruto ir terminalo oro 
navigacijos paslaugoms.

4. Atitinkami paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai maršruto ir terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus rengia remdamiesi 
klasifikacijomis, kurias Komisija pripažino 
atitinkančiomis 2 straipsnio 28 ir 55 
punktuose nustatytus kriterijus. Tomis 
pačiomis klasifikacijomis remiasi ir VRAĮ 
pagal 13 straipsnio 3 dalį vertindama 
sąnaudų paskirstymą maršruto ir terminalo 
oro navigacijos paslaugoms.

Or. en

Pakeitimas 463
Robert Roos

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pageidautina gerokai sutrumpinti 10–25 straipsnių tekstą, kad būtų išdėstyti tik pagrindiniai 
punktai. 12–18 straipsniai galėtų būti išbraukti, nes šią išsamią informaciją geriausia būtų 
įtraukti į įgyvendinimo taisyklę.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskirtų oro eismo paslaugų teikėjų 
teikiamų maršruto oro navigacijos 
paslaugų veiklos rezultatų planai ir 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai

Maršruto oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatų planai ir tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai

Or. en

Pakeitimas 465
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Maršruto oro eismo paslaugas 
teikti paskirti oro eismo paslaugų teikėjai 
priima kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 
veiklos rezultatų planų, susijusių su 
visomis jų teikiamomis ir atitinkamais 
atvejais jų iš kitų paslaugų teikėjų 
perkamomis maršruto oro navigacijos 
paslaugomis, projektus.

1. Nacionalinės priežiūros 
institucijos parengia kiekvieno ataskaitinio 
laikotarpio veiklos rezultatų planus.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 466
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Maršruto oro eismo paslaugas 
teikti paskirti oro eismo paslaugų teikėjai 
priima kiekvieno ataskaitinio laikotarpio 
veiklos rezultatų planų, susijusių su 
visomis jų teikiamomis ir atitinkamais 
atvejais jų iš kitų paslaugų teikėjų 
perkamomis maršruto oro navigacijos 
paslaugomis, projektus.

1. Nacionalinė priežiūros institucija 
kiekvienu ataskaitiniu laikotarpiu priima 
oro eismo paslaugų teikėjų parengtus 
veiklos rezultatų planus, susijusius su 
visomis maršruto oro navigacijos 
paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 467
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos rezultatų planų projektai priimami 
po to, kai nustatomi Sąjungos masto 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, ir prieš 
prasidedant atitinkamam ataskaitiniam 
laikotarpiui. Juose nustatomi su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derantys maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai pagrindinių – aplinkos apsaugos, 
pajėgumų ir ekonominio efektyvumo – 
sričių veiklos rezultatų rodikliai. Rengiant 
šiuos veiklos rezultatų planų projektus 
atsižvelgiama į Europos OEV pagrindinį 
planą. Veiklos rezultatų planų projektai 
skelbiami viešai.

Veiklos rezultatų planų projektai priimami 
po to, kai nustatomi Sąjungos masto 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, ir prieš 
prasidedant atitinkamam ataskaitiniam 
laikotarpiui. Juose nustatomi su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derantys maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai pagrindinių – aplinkos apsaugos, 
pajėgumų ir ekonominio efektyvumo – 
sričių veiklos rezultatų rodikliai. Rengiant 
šiuos veiklos rezultatų planų projektus 
atsižvelgiama į Europos OEV pagrindinį 
planą. Veiklos rezultatų planų projektai 
skelbiami viešai. Siekiant užtikrinti 
vienodą, skaidrų ir nepriklausomą šio 
straipsnio laikymąsi, oro erdvės 
naudotojai visada dalyvauja rengiant 
paskirtų oro eismo paslaugų teikėjų 
teikiamų maršruto oro navigacijos 
paslaugų veiklos rezultatų planus ir 
tikslinius veiklos rezultatų rodiklius.
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Or. en

Pagrindimas

Turėtų dalyvauti oro erdvės naudotojai.

Pakeitimas 468
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos rezultatų planų projektai priimami 
po to, kai nustatomi Sąjungos masto 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, ir prieš 
prasidedant atitinkamam ataskaitiniam 
laikotarpiui. Juose nustatomi su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derantys maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai pagrindinių – aplinkos apsaugos, 
pajėgumų ir ekonominio efektyvumo – 
sričių veiklos rezultatų rodikliai. Rengiant 
šiuos veiklos rezultatų planų projektus 
atsižvelgiama į Europos OEV pagrindinį 
planą. Veiklos rezultatų planų projektai 
skelbiami viešai.

Veiklos rezultatų planų projektai priimami 
po to, kai nustatomi Sąjungos masto 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, ir prieš 
prasidedant atitinkamam ataskaitiniam 
laikotarpiui. Juose nustatomi su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais, visų pirma Europos klimato 
teisės akte nustatytu tikslu laiku sumažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį, taip pat visišku 
suderinamumu su Europos žaliojo kurso 
tikslais, derantys maršruto oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai pagrindinių – saugos, 
klimato, aplinkos apsaugos ir ekonominio 
efektyvumo – sričių veiklos rezultatų 
rodikliai. Rengiant šiuos veiklos rezultatų 
planų projektus atsižvelgiama į Europos 
OEV pagrindinį planą. Veiklos rezultatų 
planų projektai skelbiami viešai.

Or. en

Pakeitimas 469
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos rezultatų planų projektai priimami 
po to, kai nustatomi Sąjungos masto 

Veiklos rezultatų planų projektus 
nacionalinės priežiūros institucijos priima 
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tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, ir prieš 
prasidedant atitinkamam ataskaitiniam 
laikotarpiui. Juose nustatomi su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derantys maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai pagrindinių – aplinkos apsaugos, 
pajėgumų ir ekonominio efektyvumo – 
sričių veiklos rezultatų rodikliai. Rengiant 
šiuos veiklos rezultatų planų projektus 
atsižvelgiama į Europos OEV pagrindinį 
planą. Veiklos rezultatų planų projektai 
skelbiami viešai.

po to, kai nustatomi Sąjungos masto 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, ir prieš 
prasidedant atitinkamam ataskaitiniam 
laikotarpiui. Juose nustatomi su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derantys maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai pagrindinių – aplinkos apsaugos, 
pajėgumų ir ekonominio efektyvumo – 
sričių veiklos rezultatų rodikliai. Rengiant 
šiuos veiklos rezultatų planų projektus 
atsižvelgiama į Europos OEV pagrindinį 
planą. Veiklos rezultatų planų projektai 
skelbiami viešai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą vietos poreikių, specifikacijų, struktūrų ir apribojimų pripažinimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turi būti atsakingos už maršruto paslaugų veiklos 
rezultatų planų priėmimą, vertinimą ir tvirtinimą. VRAĮ turės įvertinti ir patvirtinti 
nacionalinių duomenų oficialų teisingumą ir juos naudos vykdydama Europos ataskaitų 
teikimo ir lyginamosios analizės veiklą.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos rezultatų planų projektai priimami 
po to, kai nustatomi Sąjungos masto 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, ir prieš 
prasidedant atitinkamam ataskaitiniam 
laikotarpiui. Juose nustatomi su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derantys maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai pagrindinių – aplinkos apsaugos, 
pajėgumų ir ekonominio efektyvumo – 
sričių veiklos rezultatų rodikliai. Rengiant 
šiuos veiklos rezultatų planų projektus 
atsižvelgiama į Europos OEV pagrindinį 
planą. Veiklos rezultatų planų projektai 
skelbiami viešai.

Veiklos rezultatų planų projektai priimami 
po to, kai nustatomi Sąjungos masto 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, ir prieš 
prasidedant atitinkamam ataskaitiniam 
laikotarpiui. Juose nustatomi su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derantys maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai pagrindinių – aplinkos apsaugos, 
pajėgumų ir ekonominio efektyvumo – 
sričių veiklos rezultatų rodikliai. Rengiant 
šiuos veiklos rezultatų planų projektus 
prisidedama prie Europos OEV 
pagrindinio plano įgyvendinimo. Veiklos 
rezultatų planų projektai skelbiami viešai.
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Or. en

Pakeitimas 471
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos rezultatų planų projektai priimami 
po to, kai nustatomi Sąjungos masto 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, ir prieš 
prasidedant atitinkamam ataskaitiniam 
laikotarpiui. Juose nustatomi su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derantys maršruto oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai pagrindinių – aplinkos 
apsaugos, pajėgumų ir ekonominio 
efektyvumo – sričių veiklos rezultatų 
rodikliai. Rengiant šiuos veiklos rezultatų 
planų projektus atsižvelgiama į Europos 
OEV pagrindinį planą. Veiklos rezultatų 
planų projektai skelbiami viešai.

Veiklos rezultatų planų projektai priimami 
po to, kai nustatomi Sąjungos masto 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, ir prieš 
prasidedant atitinkamam ataskaitiniam 
laikotarpiui. Juose nustatomi su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derantys tiksliniai pagrindinių – aplinkos 
apsaugos, pajėgumų ir ekonominio 
efektyvumo – sričių veiklos rezultatų 
rodikliai. Rengiant šiuos veiklos rezultatų 
planų projektus atsižvelgiama į Europos 
OEV pagrindinį planą. Veiklos rezultatų 
planų projektai skelbiami viešai.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos rezultatų planų projektai priimami 
po to, kai nustatomi Sąjungos masto 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, ir prieš 
prasidedant atitinkamam ataskaitiniam 
laikotarpiui. Juose nustatomi su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derantys maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai pagrindinių – aplinkos apsaugos, 
pajėgumų ir ekonominio efektyvumo – 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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sričių veiklos rezultatų rodikliai. Rengiant 
šiuos veiklos rezultatų planų projektus 
atsižvelgiama į Europos OEV pagrindinį 
planą. Veiklos rezultatų planų projektai 
skelbiami viešai.

Or. en

Pakeitimas 473
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į 1 dalyje nurodytus maršruto oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus įtraukiama aktuali tinklo 
valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdami tuos planų projektus, paskirti 
oro eismo paslaugų teikėjai konsultuojasi 
su oro erdvės naudotojų atstovais ir 
prireikus karinėmis institucijomis, oro 
uostų operatoriais ir oro uostų 
koordinatoriais. Paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai taip pat pateikia tuos 
planus už jų sertifikavimą atsakingai 
nacionalinei kompetentingai institucijai – 
ji patikrina atitiktį Reglamentui (ES) 
2018/1139 ir pagal jį priimtiems 
deleguotiesiems bei įgyvendinimo aktams.

2. Į 1 dalyje nurodytus veiklos 
rezultatų planų projektus įtraukiama aktuali 
tinklo valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdamos tuos planų projektus, 
nacionalinės priežiūros institucijos 
konsultuojasi su oro erdvės naudotojų 
atstovais ir prireikus karinėmis 
institucijomis, oro uostų operatoriais ir oro 
uostų koordinatoriais.

Or. en

Pakeitimas 474
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į 1 dalyje nurodytus maršruto oro 2. Į 1 dalyje nurodytus maršruto oro 
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navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus įtraukiama aktuali tinklo 
valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdami tuos planų projektus, paskirti 
oro eismo paslaugų teikėjai konsultuojasi 
su oro erdvės naudotojų atstovais ir 
prireikus karinėmis institucijomis, oro 
uostų operatoriais ir oro uostų 
koordinatoriais. Paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai taip pat pateikia tuos 
planus už jų sertifikavimą atsakingai 
nacionalinei kompetentingai institucijai – 
ji patikrina atitiktį Reglamentui (ES) 
2018/1139 ir pagal jį priimtiems 
deleguotiesiems bei įgyvendinimo aktams.

navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus įtraukiama aktuali tinklo 
valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdamos tuos planų projektus, 
nacionalinės priežiūros institucijos 
konsultuojasi su oro erdvės naudotojų 
atstovais ir prireikus karinėmis 
institucijomis, oro uostų operatoriais ir oro 
uostų koordinatoriais.

Or. en

Pakeitimas 475
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į 1 dalyje nurodytus maršruto oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus įtraukiama aktuali tinklo 
valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdami tuos planų projektus, paskirti 
oro eismo paslaugų teikėjai konsultuojasi 
su oro erdvės naudotojų atstovais ir 
prireikus karinėmis institucijomis, oro 
uostų operatoriais ir oro uostų 
koordinatoriais. Paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai taip pat pateikia tuos 
planus už jų sertifikavimą atsakingai 
nacionalinei kompetentingai institucijai – 
ji patikrina atitiktį Reglamentui (ES) 
2018/1139 ir pagal jį priimtiems 
deleguotiesiems bei įgyvendinimo aktams.

2. Į 1 dalyje nurodytus maršruto oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus įtraukiama aktuali tinklo 
valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdami tuos planų projektus, paskirti 
oro eismo paslaugų teikėjai konsultuojasi 
su oro erdvės naudotojų atstovais ir 
prireikus karinėmis institucijomis, oro 
uostų operatoriais ir oro uostų 
koordinatoriais.

Or. en
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Pagrindimas

Kaip nurodyta 29 pakeitime, siūloma neatskirti nacionalinių priežiūros institucijų ir 
nacionalinių kompetentingų institucijų. Nacionalinės priežiūros institucijos būtų atsakingos 
už maršruto paslaugų veiklos rezultatų planų vertinimą ir tvirtinimą.

Pakeitimas 476
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į 1 dalyje nurodytus maršruto oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus įtraukiama aktuali tinklo 
valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdami tuos planų projektus, paskirti 
oro eismo paslaugų teikėjai konsultuojasi 
su oro erdvės naudotojų atstovais ir 
prireikus karinėmis institucijomis, oro 
uostų operatoriais ir oro uostų 
koordinatoriais. Paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai taip pat pateikia tuos 
planus už jų sertifikavimą atsakingai 
nacionalinei kompetentingai institucijai – 
ji patikrina atitiktį Reglamentui (ES) 
2018/1139 ir pagal jį priimtiems 
deleguotiesiems bei įgyvendinimo aktams.

2. Į 1 dalyje nurodytus maršruto oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus įtraukiama aktuali tinklo 
valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdamos tuos planų projektus, 
nacionalinės priežiūros institucijos 
konsultuojasi su oro navigacijos paslaugų 
teikėjais, oro navigacijos paslaugų teikėjų 
darbuotojų atstovais, oro erdvės naudotojų 
atstovais ir prireikus karinėmis 
institucijomis, oro uostų operatoriais ir oro 
uostų koordinatoriais.

Or. en

Pagrindimas

In order to ensure adequate recognition of local needs, specifications, setups and constraints, 
the national regulators (NSAs) need to be in charge and responsible for the adoption, 
assessment and approval of en-route performance plans. The PRB will have to assess and 
approve national contributions on their formal correctness and will use them in their 
European reporting and benchmarking activities. We not support the separation between 
NCA and NSA – also there is lack of rationale to add the reference to NCA verification of 
performance plans. NCA function as described in EASA BR is about the ability of an ANSP to 
perform services, not about the required parameters within performance scheme, especially 
when there will be no safety targets within the performance scheme system.
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Pakeitimas 477
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į 1 dalyje nurodytus maršruto oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus įtraukiama aktuali tinklo 
valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdami tuos planų projektus, paskirti 
oro eismo paslaugų teikėjai konsultuojasi 
su oro erdvės naudotojų atstovais ir 
prireikus karinėmis institucijomis, oro 
uostų operatoriais ir oro uostų 
koordinatoriais. Paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai taip pat pateikia tuos 
planus už jų sertifikavimą atsakingai 
nacionalinei kompetentingai institucijai – ji 
patikrina atitiktį Reglamentui (ES) 
2018/1139 ir pagal jį priimtiems 
deleguotiesiems bei įgyvendinimo aktams.

2. Į 1 dalyje nurodytus maršruto oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus įtraukiama aktuali tinklo 
valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdami tuos planų projektus, paskirti 
oro eismo paslaugų teikėjai konsultuojasi 
su oro erdvės naudotojų atstovais, oro 
navigacijos paslaugų teikėjų darbuotojų 
atstovais, mokslo srities specialistais 
klimato ir aplinkos apsaugos klausimais, 
taip pat prireikus karinėmis institucijomis, 
oro uostų operatoriais ir oro uostų 
koordinatoriais. Paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai taip pat pateikia tuos 
planus už jų sertifikavimą atsakingai 
nacionalinei kompetentingai institucijai – ji 
patikrina atitiktį Reglamentui (ES) 
2018/1139 ir pagal jį priimtiems 
deleguotiesiems bei įgyvendinimo aktams.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į 1 dalyje nurodytus maršruto oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus įtraukiama aktuali tinklo 
valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdami tuos planų projektus, paskirti 
oro eismo paslaugų teikėjai konsultuojasi 
su oro erdvės naudotojų atstovais ir 
prireikus karinėmis institucijomis, oro 
uostų operatoriais ir oro uostų 

2. Į 1 dalyje nurodytus maršruto oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus įtraukiama aktuali tinklo 
valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdami tuos planų projektus, paskirti 
oro eismo paslaugų teikėjai konsultuojasi 
su oro erdvės naudotojų atstovais, oro 
navigacijos paslaugų teikėjų darbuotojų 
atstovais ir prireikus karinėmis 
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koordinatoriais. Paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai taip pat pateikia tuos 
planus už jų sertifikavimą atsakingai 
nacionalinei kompetentingai institucijai – ji 
patikrina atitiktį Reglamentui (ES) 
2018/1139 ir pagal jį priimtiems 
deleguotiesiems bei įgyvendinimo aktams.

institucijomis, oro uostų operatoriais ir oro 
uostų koordinatoriais. Paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai taip pat pateikia tuos 
planus už jų sertifikavimą atsakingai 
nacionalinei kompetentingai institucijai – ji 
patikrina atitiktį Reglamentui (ES) 
2018/1139 ir pagal jį priimtiems 
deleguotiesiems bei įgyvendinimo aktams.

Or. en

Pakeitimas 479
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į 1 dalyje nurodytus maršruto oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus įtraukiama aktuali tinklo 
valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdami tuos planų projektus, paskirti 
oro eismo paslaugų teikėjai konsultuojasi 
su oro erdvės naudotojų atstovais ir 
prireikus karinėmis institucijomis, oro 
uostų operatoriais ir oro uostų 
koordinatoriais. Paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai taip pat pateikia tuos 
planus už jų sertifikavimą atsakingai 
nacionalinei kompetentingai institucijai – ji 
patikrina atitiktį Reglamentui (ES) 
2018/1139 ir pagal jį priimtiems 
deleguotiesiems bei įgyvendinimo aktams.

2. Į 1 dalyje nurodytus maršruto oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus įtraukiama aktuali tinklo 
valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdami tuos planų projektus, paskirti 
oro eismo paslaugų teikėjai konsultuojasi 
su oro erdvės naudotojų atstovais, oro 
navigacijos paslaugų teikėjų darbuotojų 
atstovais ir prireikus karinėmis 
institucijomis, oro uostų operatoriais ir oro 
uostų koordinatoriais. Paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai taip pat pateikia tuos 
planus už jų sertifikavimą atsakingai 
nacionalinei kompetentingai institucijai – ji 
patikrina atitiktį Reglamentui (ES) 
2018/1139 ir pagal jį priimtiems 
deleguotiesiems bei įgyvendinimo aktams.

Or. en

Pakeitimas 480
Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į 1 dalyje nurodytus maršruto oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus įtraukiama aktuali tinklo 
valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdami tuos planų projektus, paskirti 
oro eismo paslaugų teikėjai konsultuojasi 
su oro erdvės naudotojų atstovais ir 
prireikus karinėmis institucijomis, oro 
uostų operatoriais ir oro uostų 
koordinatoriais. Paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai taip pat pateikia tuos 
planus už jų sertifikavimą atsakingai 
nacionalinei kompetentingai institucijai – ji 
patikrina atitiktį Reglamentui (ES) 
2018/1139 ir pagal jį priimtiems 
deleguotiesiems bei įgyvendinimo aktams.

2. Į 1 dalyje nurodytus maršruto oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus įtraukiama aktuali tinklo 
valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdami tuos planų projektus, paskirti 
oro eismo paslaugų teikėjai konsultuojasi 
su oro erdvės naudotojų atstovais, oro 
uostų operatoriais ir oro uostų 
koordinatoriais. Prireikus taip pat 
konsultuojamasi su karinėmis 
institucijomis. Paskirti oro eismo paslaugų 
teikėjai taip pat pateikia tuos planus už jų 
sertifikavimą atsakingai nacionalinei 
kompetentingai institucijai – ji patikrina 
atitiktį Reglamentui (ES) 2018/1139 ir 
pagal jį priimtiems deleguotiesiems bei 
įgyvendinimo aktams. .

Or. de

Pakeitimas 481
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Maršruto oro navigacijos paslaugų 
veiklos rezultatų planų projektuose 
nustatyti maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai turi 
derėti su atitinkamais Sąjungos masto 
tiksliniais visų pagrindinių sričių veiklos 
rezultatų rodikliais ir atitikti papildomas 
trečioje pastraipoje nustatytas sąlygas.

3. Maršruto oro navigacijos paslaugų 
veiklos rezultatų planų projektuose 
nustatyti maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai turi 
derėti su atitinkamais Sąjungos masto 
tiksliniais visų pagrindinių sričių veiklos 
rezultatų rodikliais ir atitikti papildomas 
trečioje pastraipoje nustatytas sąlygas. 
Karinės operacijos ir mokymai nelaikomi 
tikslinių veiklos rezultatų rodiklių 
vertinimo kriterijumi.

Or. fr
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Pakeitimas 482
Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Maršruto oro navigacijos paslaugų 
veiklos rezultatų planų projektuose 
nustatyti maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai turi 
derėti su atitinkamais Sąjungos masto 
tiksliniais visų pagrindinių sričių veiklos 
rezultatų rodikliais ir atitikti papildomas 
trečioje pastraipoje nustatytas sąlygas.

3. Maršruto oro navigacijos paslaugų 
veiklos rezultatų planų projektuose 
nustatyti maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai turi 
derėti su atitinkamais Sąjungos masto 
tiksliniais visų pagrindinių sričių veiklos 
rezultatų rodikliais ir atitikti papildomas 
trečioje pastraipoje nustatytas sąlygas.

Vertinant tikslinius veiklos rezultatų 
rodiklius, karinės operacijos ir mokymai 
nelaikomi kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 483
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Maršruto oro navigacijos paslaugų 
veiklos rezultatų planų projektuose 
nustatyti maršruto oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai turi derėti su atitinkamais 
Sąjungos masto tiksliniais visų pagrindinių 
sričių veiklos rezultatų rodikliais ir atitikti 
papildomas trečioje pastraipoje nustatytas 
sąlygas.

3. Veiklos rezultatų planų projektuose 
nustatyti tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai turi derėti su atitinkamais 
Sąjungos masto tiksliniais visų pagrindinių 
sričių veiklos rezultatų rodikliais.

Or. en

Pakeitimas 484
Karima Delli
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Maršruto oro navigacijos paslaugų 
veiklos rezultatų planų projektuose 
nustatyti maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai turi 
derėti su atitinkamais Sąjungos masto 
tiksliniais visų pagrindinių sričių veiklos 
rezultatų rodikliais ir atitikti papildomas 
trečioje pastraipoje nustatytas sąlygas.

3. Maršruto oro navigacijos paslaugų 
veiklos rezultatų planų projektuose 
nustatyti maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai turi 
derėti su atitinkamais Sąjungos masto 
tiksliniais visų pagrindinių sričių veiklos 
rezultatų rodikliais, visų pirma klimato ir 
aplinkos apsaugos srityse, pvz., skirtingais 
poveikį klimatui darančiais 
išmetamaisiais teršalais, ir atitikti 
papildomas trečioje pastraipoje nustatytas 
sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 485
Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Maršruto oro navigacijos paslaugų 
veiklos rezultatų planų projektuose 
nustatyti maršruto oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai turi derėti su atitinkamais 
Sąjungos masto tiksliniais visų 
pagrindinių sričių veiklos rezultatų 
rodikliais ir atitikti papildomas trečioje 
pastraipoje nustatytas sąlygas.

3. Terminalo oro navigacijos 
paslaugų veiklos rezultatų planų 
projektuose nustatyti terminalo oro 
navigacijos paslaugų tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai turi atitikti šias sąlygas:

Or. de

Pakeitimas 486
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Julie 
Lechanteux, Philippe Olivier, Roman Haider
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant, ar maršruto oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai dera su Sąjungos masto tiksliniais 
veiklos rezultatų rodikliais, remiamasi šiais 
kriterijais:

Nustatant, ar maršruto oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai dera su Sąjungos masto tiksliniais 
veiklos rezultatų rodikliais, remiamasi bent 
vienu iš šių kriterijų:

Or. en

Pakeitimas 487
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant, ar maršruto oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai dera su Sąjungos masto tiksliniais 
veiklos rezultatų rodikliais, remiamasi 
šiais kriterijais:

Tikslinių veiklos rezultatų rodiklių 
suderinamumas su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
nustatomas, kai laikomasi vieno iš šių 
kriterijų:

Or. en

Pakeitimas 488
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei kartu su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais yra 
nustatytos paskirstytosios vertės – veiklos 
rezultatų plano projekte nurodytų 
tikslinių veiklos rezultatų rodiklių 
palyginimu su tomis paskirstytosiomis 
vertėmis;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 489
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) veiklos rezultatų gerėjimo per 
ataskaitinį laikotarpį, su kuriuo susijęs 
veiklos rezultatų planas, ir, papildomai, 
per bendrą laikotarpį, kurį sudaro 
ankstesnis ataskaitinis laikotarpis ir 
ataskaitinis laikotarpis, su kuriuo susijęs 
veiklos rezultatų planas, vertinimu;

b) veiklos rezultatų gerėjimo per 
ataskaitinį laikotarpį, su kuriuo susijęs 
veiklos rezultatų planas, vertinimu;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) veiklos rezultatų gerėjimo per 
ataskaitinį laikotarpį, su kuriuo susijęs 
veiklos rezultatų planas, ir, papildomai, 
per bendrą laikotarpį, kurį sudaro 
ankstesnis ataskaitinis laikotarpis ir 
ataskaitinis laikotarpis, su kuriuo susijęs 
veiklos rezultatų planas, vertinimu;

b) veiklos rezultatų gerėjimo per 
ataskaitinį laikotarpį, su kuriuo susijęs 
veiklos rezultatų planas, arba per bendrą 
laikotarpį, kurį sudaro ankstesnis 
ataskaitinis laikotarpis ir ataskaitinis 
laikotarpis, su kuriuo susijęs veiklos 
rezultatų planas, vertinimu;

Or. en

Pakeitimas 491
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atitinkamo oro eismo paslaugų 
teikėjo numatomų veiklos rezultatų 
palyginimu su tai pačiai lyginamajai grupei 
priklausančių kitų oro eismo paslaugų 
teikėjų numatomais veiklos rezultatais.

c) atitinkamo oro navigacijos 
paslaugų teikėjo numatomų veiklos 
rezultatų palyginimu su tai pačiai 
lyginamajai grupei priklausančių kitų oro 
navigacijos paslaugų teikėjų numatomais 
veiklos rezultatais.

Or. en

Pakeitimas 492
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) atitinkamomis vietos aplinkybėmis, 
kurios gali turėti įtakos tam, ar oro eismo 
paslaugų teikėjas pasieks tikslinius 
veiklos rezultatų rodiklius.

Or. en

Pagrindimas

Vietos aplinkybės yra labai svarbios nustatant oro eismo paslaugų teikėjų vietos tikslinius 
rodiklius, todėl į jas reikėtų atsižvelgti atliekant vertinimą.

Pakeitimas 493
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, veiklos rezultatų plano projektas 
turi atitikti šias sąlygas:

Be to, veiklos rezultatų plano projekte 
atsižvelgiama į pagrindines prielaidas, 
kuriomis remiantis nustatomi tiksliniai 
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rodikliai ir priemonės jiems per 
ataskaitinį laikotarpį pasiekti, ir jis yra 
išsamus duomenų ir pagrindžiamosios 
medžiagos požiūriu.

Or. en

Pakeitimas 494
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagrindinės prielaidos, kuriomis 
remiantis nustatomi tiksliniai rodikliai ir 
priemonės jiems per ataskaitinį laikotarpį 
pasiekti, be kita ko, bazinės vertės, eismo 
prognozės ir ekonominės prielaidos, turi 
būti tikslios, tinkamos ir nuoseklios;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 495
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) veiklos rezultatų plano projektas 
turi būti išsamus – jame turi netrūkti 
duomenų ir pagrindžiamosios medžiagos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 496
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) rinkliavoms nustatyti naudojamos 
sąnaudų bazės turi atitikti 20 straipsnio 
nuostatas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 497
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsižvelgdama į 10 straipsnio 3 
dalies k punkte nurodytą metodiką ir į 
Komisijos pagal 12 straipsnį įvertintą 
skirtingų paslaugų klasifikaciją, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra įvertina 
sąnaudų paskirstymą maršruto ir 
terminalo oro navigacijos paslaugoms.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 498
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsižvelgdama į 10 straipsnio 3 
dalies k punkte nurodytą metodiką ir į 
Komisijos pagal 12 straipsnį įvertintą 
skirtingų paslaugų klasifikaciją, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra įvertina 
sąnaudų paskirstymą maršruto ir terminalo 
oro navigacijos paslaugoms.

4. Atsižvelgdama į 10 straipsnio 3 
dalies k punkte nurodytą metodiką, 
nacionalinė priežiūros institucija įvertina 
sąnaudų paskirstymą maršruto ir terminalo 
oro navigacijos paslaugoms.

Or. en
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Pagrindimas

Vietos aplinkybės yra labai svarbios paskirstant sąnaudas maršruto ir terminalo paslaugoms. 
Todėl šį paskirstymą turėtų vertinti nacionalinės priežiūros institucijos, o ne VRAĮ.

Pakeitimas 499
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsižvelgdama į 10 straipsnio 3 
dalies k punkte nurodytą metodiką ir į 
Komisijos pagal 12 straipsnį įvertintą 
skirtingų paslaugų klasifikaciją, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra įvertina 
sąnaudų paskirstymą maršruto ir terminalo 
oro navigacijos paslaugoms.

4. Atsižvelgdama į 10 straipsnio 3 
dalies k punkte nurodytą metodiką ir į 
Komisijos pagal 12 straipsnį įvertintą 
skirtingų paslaugų klasifikaciją, 
nacionalinė priežiūros institucija įvertina 
sąnaudų paskirstymą maršruto ir terminalo 
oro navigacijos paslaugoms.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą vietos poreikių, specifikacijų, struktūrų ir apribojimų pripažinimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turi būti atsakingos už maršruto paslaugų veiklos 
rezultatų planų priėmimą, vertinimą ir tvirtinimą. VRAĮ turės įvertinti ir patvirtinti 
nacionalinių duomenų oficialų teisingumą ir juos naudos vykdydama Europos ataskaitų 
teikimo ir lyginamosios analizės veiklą.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atsižvelgdama į 10 straipsnio 3 
dalies k punkte nurodytą metodiką ir į 
Komisijos pagal 12 straipsnį įvertintą 
skirtingų paslaugų klasifikaciją, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra įvertina 
sąnaudų paskirstymą maršruto ir terminalo 

4. Atsižvelgdama į 10 straipsnio 3 
dalies k punkte nurodytą metodiką ir į 
skirtingų paslaugų klasifikaciją, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra įvertina 
sąnaudų paskirstymą maršruto ir terminalo 
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oro navigacijos paslaugoms. oro navigacijos paslaugoms.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalyje nurodyti maršruto oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektai, įskaitant atitinkamais 
atvejais sąnaudų paskirstymo maršruto ir 
terminalo oro navigacijos paslaugoms 
sąmatą, pateikiami vertinti ir tvirtinti 
VRAĮ funkcijas atliekančiai Agentūrai.

5. 1 dalyje nurodyti maršruto oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektai, įskaitant atitinkamais 
atvejais sąnaudų paskirstymo maršruto ir 
terminalo oro navigacijos paslaugoms 
sąmatą, pateikiami VRAĮ funkcijas 
atliekančiai Agentūrai, kad ji įvertintų, ar 
laikomasi veiklos rezultatų ir rinkliavų 
sistemų ir ar užtikrinamas 
suderinamumas su ES tikslais, ir 
nacionalinei priežiūros institucijai vertinti 
ir tvirtinti.

Or. en

Pakeitimas 502
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalyje nurodyti maršruto oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektai, įskaitant atitinkamais 
atvejais sąnaudų paskirstymo maršruto ir 
terminalo oro navigacijos paslaugoms 
sąmatą, pateikiami vertinti ir tvirtinti VRAĮ 
funkcijas atliekančiai Agentūrai.

5. 1 dalyje nurodyti maršruto oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektai, įskaitant atitinkamais 
atvejais sąnaudų paskirstymo maršruto ir 
terminalo oro navigacijos paslaugoms 
sąmatą, pateikiami vertinti ir tvirtinti 
nacionalinei priežiūros institucijai ir 
VRAĮ, kad ji įvertintų ir patvirtintų jų 
oficialų teisingumą, taip pat Europos 
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ataskaitų teikimo ir lyginamosios analizės 
tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą vietos poreikių, specifikacijų, struktūrų ir apribojimų pripažinimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turi būti atsakingos už maršruto paslaugų veiklos 
rezultatų planų priėmimą, vertinimą ir tvirtinimą. VRAĮ turės įvertinti ir patvirtinti 
nacionalinių duomenų oficialų teisingumą ir juos naudos vykdydama Europos ataskaitų 
teikimo ir lyginamosios analizės veiklą.

Pakeitimas 503
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalyje nurodyti maršruto oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektai, įskaitant atitinkamais 
atvejais sąnaudų paskirstymo maršruto ir 
terminalo oro navigacijos paslaugoms 
sąmatą, pateikiami vertinti ir tvirtinti 
VRAĮ funkcijas atliekančiai Agentūrai.

5. 1 dalyje nurodyti veiklos rezultatų 
planų projektai pateikiami vertinti VRAĮ.

Or. en

Pakeitimas 504
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalyje nurodyti maršruto oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektai, įskaitant atitinkamais 
atvejais sąnaudų paskirstymo maršruto ir 
terminalo oro navigacijos paslaugoms 
sąmatą, pateikiami vertinti ir tvirtinti VRAĮ 

5. 1 dalyje nurodyti maršruto oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektai, įskaitant atitinkamais 
atvejais sąnaudų paskirstymo maršruto ir 
terminalo oro navigacijos paslaugoms 
sąmatą, pateikiami vertinti ir tvirtinti 
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funkcijas atliekančiai Agentūrai. nacionalinei priežiūros institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą vietos poreikių, specifikacijų, struktūrų ir apribojimų pripažinimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turi būti atsakingos už maršruto paslaugų veiklos 
rezultatų planų vertinimą ir tvirtinimą. Tvirtindamos jos turi tinkamai atsižvelgti į VRAĮ 
vertinimą, ar vietos tiksliniai rodikliai dera su Sąjungos masto tiksliniais rodikliais (žr. 
paskesnius siūlomus pakeitimus).

Pakeitimas 505
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei oro eismo paslaugų teikėjas yra 
paskirtas teikti ir maršruto, ir terminalo 
oro navigacijos paslaugas, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra pirmiausia 
pagal 4 dalį įvertina sąnaudų paskirstymą 
atitinkamoms paslaugoms.

Išbraukta.

Jei VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
nustato, kad sąnaudų paskirstymas 
neatitinka 4 dalyje nurodytos metodikos 
ar klasifikacijos, atitinkamas paskirtas 
oro eismo paslaugų teikėjas pateikia 
naują veiklos rezultatų plano projektą, 
parengtą laikantis tos metodikos ir tos 
klasifikacijos.
Jei VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
nustato, kad sąnaudų paskirstymas 
atitinka tą metodiką ir tą klasifikaciją, ji 
priima atitinkamą sprendimą ir praneša 
apie tai paskirtam oro eismo paslaugų 
teikėjui ir atitinkamai nacionalinei 
priežiūros institucijai. Nacionalinė 
priežiūros institucija privalo laikytis tame 
sprendime pateiktų su sąnaudų 
paskirstymu susijusių išvadų atlikdama 14 
straipsnyje nurodytą terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
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plano projekto vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 506
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei oro eismo paslaugų teikėjas yra 
paskirtas teikti ir maršruto, ir terminalo oro 
navigacijos paslaugas, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra pirmiausia pagal 4 dalį 
įvertina sąnaudų paskirstymą atitinkamoms 
paslaugoms.

6. Jei oro eismo paslaugų teikėjas yra 
paskirtas teikti ir maršruto, ir terminalo oro 
navigacijos paslaugas, siekdama užtikrinti 
veiklos rezultatų planų suderinamumą, 
nacionalinė priežiūros institucija, 
bendradarbiaudama su VRAĮ, pirmiausia 
pagal 4 dalį įvertina sąnaudų paskirstymą 
atitinkamoms paslaugoms.

Or. en

Pakeitimas 507
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei oro eismo paslaugų teikėjas yra 
paskirtas teikti ir maršruto, ir terminalo oro 
navigacijos paslaugas, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra pirmiausia pagal 4 dalį 
įvertina sąnaudų paskirstymą atitinkamoms 
paslaugoms.

6. Jei oro eismo paslaugų teikėjas yra 
paskirtas teikti ir maršruto, ir terminalo oro 
navigacijos paslaugas, nacionalinė 
priežiūros institucija pirmiausia pagal 4 
dalį įvertina sąnaudų paskirstymą 
atitinkamoms paslaugoms.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą vietos poreikių, specifikacijų, struktūrų ir apribojimų pripažinimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turi būti atsakingos už maršruto ir (arba) terminalo oro 
navigacijos paslaugų sąnaudų paskirstymo vertinimą, jei šias dviejų rūšių paslaugas teikia 
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vienas subjektas.

Pakeitimas 508
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
nustato, kad sąnaudų paskirstymas 
neatitinka 4 dalyje nurodytos metodikos ar 
klasifikacijos, atitinkamas paskirtas oro 
eismo paslaugų teikėjas pateikia naują 
veiklos rezultatų plano projektą, parengtą 
laikantis tos metodikos ir tos klasifikacijos.

Jei nacionalinė priežiūros institucija ir 
VRAĮ nustato, kad sąnaudų paskirstymas 
neatitinka 4 dalyje nurodytos metodikos ar 
klasifikacijos, atitinkamas paskirtas oro 
eismo paslaugų teikėjas pateikia naują 
veiklos rezultatų plano projektą, parengtą 
laikantis tos metodikos ir tos klasifikacijos.

Or. en

Pakeitimas 509
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
nustato, kad sąnaudų paskirstymas 
neatitinka 4 dalyje nurodytos metodikos ar 
klasifikacijos, atitinkamas paskirtas oro 
eismo paslaugų teikėjas pateikia naują 
veiklos rezultatų plano projektą, parengtą 
laikantis tos metodikos ir tos 
klasifikacijos.

Jei nacionalinė priežiūros institucija 
nustato, kad sąnaudų paskirstymas 
neatitinka 4 dalyje nurodytos metodikos, 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas pateikia naują veiklos rezultatų 
plano projektą, parengtą laikantis tos 
metodikos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą vietos poreikių, specifikacijų, struktūrų ir apribojimų pripažinimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turi būti atsakingos už maršruto ir (arba) terminalo oro 
navigacijos paslaugų sąnaudų paskirstymo vertinimą, jei šias dviejų rūšių paslaugas teikia 
vienas subjektas. 
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Pakeitimas 510
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
nustato, kad sąnaudų paskirstymas atitinka 
tą metodiką ir tą klasifikaciją, ji priima 
atitinkamą sprendimą ir praneša apie tai 
paskirtam oro eismo paslaugų teikėjui ir 
atitinkamai nacionalinei priežiūros 
institucijai. Nacionalinė priežiūros 
institucija privalo laikytis tame sprendime 
pateiktų su sąnaudų paskirstymu susijusių 
išvadų atlikdama 14 straipsnyje nurodytą 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
veiklos rezultatų plano projekto vertinimą.

Jei nacionalinė priežiūros institucija ir 
VRAĮ nustato, kad sąnaudų paskirstymas 
atitinka tą metodiką ir tą klasifikaciją, 
VRAĮ priima atitinkamą sprendimą ir 
praneša apie tai paskirtam oro eismo 
paslaugų teikėjui. Nacionalinė priežiūros 
institucija užtikrina, kad būtų laikomasi 
tame sprendime pateiktų išvadų.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
nustato, kad sąnaudų paskirstymas atitinka 
tą metodiką ir tą klasifikaciją, ji priima 
atitinkamą sprendimą ir praneša apie tai 
paskirtam oro eismo paslaugų teikėjui ir 
atitinkamai nacionalinei priežiūros 
institucijai. Nacionalinė priežiūros 
institucija privalo laikytis tame sprendime 
pateiktų su sąnaudų paskirstymu susijusių 
išvadų atlikdama 14 straipsnyje nurodytą 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
veiklos rezultatų plano projekto vertinimą.

Jei VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
nustato, kad sąnaudų paskirstymas atitinka 
tą metodiką ir tą klasifikaciją, ji priima 
atitinkamą sprendimą ir praneša apie tai 
paskirtam oro eismo paslaugų teikėjui ir 
atitinkamai nacionalinei priežiūros 
institucijai. Nacionalinė priežiūros 
institucija užtikrina, kad būtų laikomasi 
tame sprendime pateiktų išvadų.
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Or. en

Pakeitimas 512
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
nustato, kad sąnaudų paskirstymas atitinka 
tą metodiką ir tą klasifikaciją, ji priima 
atitinkamą sprendimą ir praneša apie tai 
paskirtam oro eismo paslaugų teikėjui ir 
atitinkamai nacionalinei priežiūros 
institucijai. Nacionalinė priežiūros 
institucija privalo laikytis tame sprendime 
pateiktų su sąnaudų paskirstymu susijusių 
išvadų atlikdama 14 straipsnyje nurodytą 
terminalo oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatų plano projekto vertinimą.

Jei nacionalinė priežiūros institucija 
nustato, kad sąnaudų paskirstymas atitinka 
tą metodiką, ji priima atitinkamą 
sprendimą ir praneša apie tai paskirtam oro 
eismo paslaugų teikėjui. Paskirtas oro 
eismo paslaugų teikėjas privalo laikytis 
tame sprendime pateiktų išvadų dėl 14 
straipsnyje nurodyto terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
plano projekto.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą vietos poreikių, specifikacijų, struktūrų ir apribojimų pripažinimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turi būti atsakingos už maršruto ir (arba) terminalo oro 
navigacijos paslaugų sąnaudų paskirstymo vertinimą, jei šias dviejų rūšių paslaugas teikia 
vienas subjektas. 

Pakeitimas 513
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Nacionalinė priežiūros institucija 
pateikia veiklos rezultatų plano projektą 
VRAĮ funkcijas atliekančiai Agentūrai, 
kad ji įvertintų maršruto oro navigacijos 
paslaugų tikslinių veiklos rezultatų 
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rodiklių suderinamumą su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais ir veiklos rezultatų plano 
suderinamumą su Sąjungos veiklos 
rezultatų ir rinkliavų sistemomis.
Tais atvejais, kai taikoma 6 dalis, šis 
plano projektas pateikiamas po to, kai 
nacionalinė priežiūros institucija priima 6 
straipsnio trečioje pastraipoje nurodytą 
sprendimą dėl sąnaudų paskirstymo.
Remdamasi 3 dalyje nustatytais kriterijais, 
VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
atlieka maršruto oro navigacijos paslaugų 
tikslinių veiklos rezultatų rodiklių 
vertinimą. Atlikusi vertinimą, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra pateikia 
nacionalinei priežiūros institucijai 
rekomendacijas patvirtinti tikslinius 
veiklos rezultatų rodiklius, jei VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra mano, kad 
tiksliniai rodikliai dera su Sąjungos masto 
tiksliniais rodikliais, o planas laikomas 
atitinkančiu Sąjungos veiklos rezultatų ir 
rinkliavų sistemas, arba atsisakyti 
patvirtinti, jei VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra mano, kad tiksliniai rodikliai 
nedera su Sąjungos masto tiksliniais 
rodikliais arba planas neatitinka 
Sąjungos veiklos rezultatų ir rinkliavų 
sistemų. VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra pagrindžia kiekvieno tikslinio 
veiklos rezultatų rodiklio vertinimą, 
atsižvelgdama ir į pagrindinių veiklos 
sričių tarpusavio priklausomybę.

Or. en

Pagrindimas

VRAĮ atsakinga už vietos tikslinių rodiklių ir Sąjungos masto tikslinių rodiklių suderinamumo 
vertinimą. Ji teikia rekomendacijas nacionalinei priežiūros institucijai, kuri jas tinkamai 
apsvarsto tvirtindama arba atsisakydama patvirtinti oro eismo paslaugų teikėjų veiklos 
rezultatų planus. Pagrįsdama savo išvadas, VRAĮ taip pat turėtų nurodyti pagrindinių veiklos 
sričių tarpusavio priklausomybę. 
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Pakeitimas 514
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Remdamasi 3 dalyje nustatytais 
kriterijais ir sąlygomis, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra atlieka maršruto oro 
navigacijos paslaugų tikslinių veiklos 
rezultatų rodiklių ir veiklos rezultatų planų 
vertinimą. Tais atvejais, kai taikoma 6 
dalis, šis vertinimas atliekamas po to, kai 
priimamas 6 straipsnio ketvirtoje 
pastraipoje nurodytas sprendimas dėl 
sąnaudų paskirstymo.

7. VRAĮ atlieka Europos norminių 
reikalavimų įgyvendinimo oficialaus 
teisingumo vertinimą. Remdamasi 3 dalyje 
nustatytais kriterijais ir sąlygomis, 
nacionalinė priežiūros institucija atlieka 
maršruto oro navigacijos paslaugų tikslinių 
veiklos rezultatų rodiklių ir veiklos 
rezultatų planų vertinimą. Tais atvejais, kai 
taikoma 6 dalis, šis vertinimas atliekamas 
po to, kai priimamas 6 straipsnio ketvirtoje 
pastraipoje nurodytas sprendimas dėl 
sąnaudų paskirstymo.

Tais atvejais, kai VRAĮ nustato, kad 
Europos norminiai reikalavimai įvykdyti, 
ji juos patvirtina.
Tais atvejais, kai VRAĮ nustato, kad 
Europos norminiai reikalavimai 
neįvykdyti, ji atsisako juos patvirtinti.

Or. en

Pakeitimas 515
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Remdamasi 3 dalyje nustatytais 
kriterijais ir sąlygomis, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra atlieka maršruto oro 
navigacijos paslaugų tikslinių veiklos 
rezultatų rodiklių ir veiklos rezultatų planų 
vertinimą. Tais atvejais, kai taikoma 6 
dalis, šis vertinimas atliekamas po to, kai 
priimamas 6 straipsnio ketvirtoje 
pastraipoje nurodytas sprendimas dėl 

7. Remdamasi 3 dalyje nustatytais 
kriterijais ir sąlygomis, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra atlieka maršruto oro 
navigacijos paslaugų tikslinių veiklos 
rezultatų rodiklių ir veiklos rezultatų planų 
vertinimą, visų pirma klimato ir aplinkos 
apsaugos srityse, siekdama užtikrinti, kad 
jie būtų visiškai suderinti su Europos 
klimato teisės akte nustatytais išmetamųjų 
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sąnaudų paskirstymo. teršalų kiekio mažinimo tiksliniais 
rodikliais ir Europos žaliojo kurso 
tikslais. Tais atvejais, kai taikoma 6 dalis, 
šis vertinimas atliekamas po to, kai 
priimamas 6 straipsnio ketvirtoje 
pastraipoje nurodytas sprendimas dėl 
sąnaudų paskirstymo.

Or. en

Pakeitimas 516
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Remdamasi 3 dalyje nustatytais 
kriterijais ir sąlygomis, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra atlieka maršruto oro 
navigacijos paslaugų tikslinių veiklos 
rezultatų rodiklių ir veiklos rezultatų planų 
vertinimą. Tais atvejais, kai taikoma 6 
dalis, šis vertinimas atliekamas po to, kai 
priimamas 6 straipsnio ketvirtoje 
pastraipoje nurodytas sprendimas dėl 
sąnaudų paskirstymo.

7. Remdamasi 3 dalyje nustatytais 
kriterijais ir sąlygomis, nacionalinė 
priežiūros institucija atlieka maršruto oro 
navigacijos paslaugų tikslinių veiklos 
rezultatų rodiklių ir veiklos rezultatų planų 
vertinimą, tinkamai atsižvelgdama į 
pagrindinių veiklos sričių tarpusavio 
priklausomybę. Savo vertinime 
nacionalinė priežiūros institucija 
atsižvelgia į 6a dalyje nurodytas VRAĮ 
funkcijas atliekančios Agentūros pateiktas 
rekomendacijas. Tais atvejais, kai taikoma 
6 dalis, šis vertinimas atliekamas po to, kai 
priimamas 6 straipsnio trečioje pastraipoje 
nurodytas sprendimas dėl sąnaudų 
paskirstymo.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės priežiūros institucijos turi būti atsakingos už oro eismo paslaugų teikėjų vietos 
tikslinių veiklos rezultatų rodiklių vertinimą. Jos geriausiai išmano vietos ypatumus ir 
apribojimus – nereikėtų laikytis vieno visiems tinkančio požiūrio. Savo vertinime nacionalinė 
priežiūros institucija turi tinkamai apsvarstyti pagrindinių veiklos sričių tarpusavio 
priklausomybę ir atsižvelgti į VRAĮ pateiktas rekomendacijas.
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Pakeitimas 517
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Remdamasi 3 dalyje nustatytais 
kriterijais ir sąlygomis, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra atlieka maršruto oro 
navigacijos paslaugų tikslinių veiklos 
rezultatų rodiklių ir veiklos rezultatų planų 
vertinimą. Tais atvejais, kai taikoma 6 
dalis, šis vertinimas atliekamas po to, kai 
priimamas 6 straipsnio ketvirtoje 
pastraipoje nurodytas sprendimas dėl 
sąnaudų paskirstymo.

7. Remdamasi 3 dalyje nustatytais 
kriterijais ir Komisijos įgyvendinimo 
reglamento (ES) 2019/317 14 ir 15 
straipsnių nuostatomis, VRAĮ atlieka 
tikslinių veiklos rezultatų rodiklių ir 
veiklos rezultatų planų vertinimą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Remdamasi 3 dalyje nustatytais 
kriterijais ir sąlygomis, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra atlieka maršruto oro 
navigacijos paslaugų tikslinių veiklos 
rezultatų rodiklių ir veiklos rezultatų planų 
vertinimą. Tais atvejais, kai taikoma 6 
dalis, šis vertinimas atliekamas po to, kai 
priimamas 6 straipsnio ketvirtoje 
pastraipoje nurodytas sprendimas dėl 
sąnaudų paskirstymo.

7. Remdamasi 3 dalyje nustatytais 
kriterijais ir sąlygomis, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra atlieka maršruto oro 
navigacijos paslaugų tikslinių veiklos 
rezultatų rodiklių ir veiklos rezultatų planų 
vertinimą. Tais atvejais, kai VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra nustato, kad 
veiklos rezultatų plano projektas atitinka 
tuos kriterijus ir sąlygas, ji apie tai 
praneša nacionalinei priežiūros 
institucijai.

Or. en
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Pakeitimas 519
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
nustato, kad veiklos rezultatų plano 
projektas atitinka tuos kriterijus ir sąlygas, 
ji jį patvirtina.

Jei nacionalinė priežiūros institucija 
nustato, kad veiklos rezultatų plano 
projektas atitinka 3 dalyje nustatytus 
kriterijus ir sąlygas, ji jį patvirtina.

Or. en

Pakeitimas 520
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
nustato, kad veiklos rezultatų plano 
projektas atitinka tuos kriterijus ir sąlygas, 
ji jį patvirtina.

Jei nacionalinė priežiūros institucija 
nustato, kad veiklos rezultatų plano 
projektas atitinka tuos kriterijus ir sąlygas, 
ji jį patvirtina.

Or. en

Pakeitimas 521
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
nustato, kad veiklos rezultatų plano 
projektas atitinka tuos kriterijus ir 
sąlygas, ji jį patvirtina.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 522
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
nustato, kad vienas ar keli maršruto oro 
navigacijos paslaugų tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai nedera su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais arba kad veiklos rezultatų 
planas neatitinka 3 dalyje nustatytų 
papildomų sąlygų, ji atsisako jį patvirtinti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 523
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
nustato, kad vienas ar keli maršruto oro 
navigacijos paslaugų tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai nedera su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
arba kad veiklos rezultatų planas neatitinka 
3 dalyje nustatytų papildomų sąlygų, ji 
atsisako jį patvirtinti.

Jei nacionalinė priežiūros institucija 
nustato, kad vienas ar keli maršruto oro 
navigacijos paslaugų tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai nedera su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
arba kad veiklos rezultatų planas neatitinka 
3 dalyje nustatytų papildomų sąlygų, ji 
atsisako jį patvirtinti.

Kiekvienu atveju nacionalinė priežiūros 
institucija pagrindžia savo sprendimą ir 
tai, kaip ji atsižvelgė į VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros atliktą vertinimą.

Or. en
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Pakeitimas 524
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
nustato, kad vienas ar keli maršruto oro 
navigacijos paslaugų tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai nedera su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
arba kad veiklos rezultatų planas neatitinka 
3 dalyje nustatytų papildomų sąlygų, ji 
atsisako jį patvirtinti.

Jei nacionalinė priežiūros institucija 
nustato, kad vienas ar keli maršruto oro 
navigacijos paslaugų tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai nedera su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
arba kad veiklos rezultatų planas neatitinka 
3 dalyje nustatytų papildomų sąlygų, ji 
atsisako jį patvirtinti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą vietos poreikių, specifikacijų, struktūrų ir apribojimų pripažinimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turi būti atsakingos už maršruto paslaugų veiklos 
rezultatų planų priėmimą, vertinimą ir tvirtinimą. VRAĮ turės įvertinti ir patvirtinti 
nacionalinių duomenų oficialų teisingumą ir juos naudos vykdydama Europos ataskaitų 
teikimo ir lyginamosios analizės veiklą.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
nustato, kad vienas ar keli maršruto oro 
navigacijos paslaugų tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai nedera su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
arba kad veiklos rezultatų planas neatitinka 
3 dalyje nustatytų papildomų sąlygų, ji 
atsisako jį patvirtinti.

Jei VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
nustato, kad vienas ar keli maršruto oro 
navigacijos paslaugų tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai nedera su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
arba kad veiklos rezultatų planas neatitinka 
3 dalyje nustatytų papildomų sąlygų, ji 
apie tai praneša nacionalinei priežiūros 
institucijai.

Or. en
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Pakeitimas 526
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jei VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra pagal 7 dalį atsisako patvirtinti 
veiklos rezultatų plano projektą, 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas pateikia peržiūrėtą veiklos 
rezultatų plano projektą, kurį rengiant, be 
kita ko, prireikus pakoreguojami tiksliniai 
rodikliai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 527
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jei VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra pagal 7 dalį atsisako patvirtinti 
veiklos rezultatų plano projektą, 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas pateikia peržiūrėtą veiklos 
rezultatų plano projektą, kurį rengiant, be 
kita ko, prireikus pakoreguojami tiksliniai 
rodikliai.

8. Jei VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra pagal 7 dalį atsisako patvirtinti 
veiklos rezultatų plano projektą, 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas pateikia peržiūrėtą veiklos 
rezultatų plano projektą, kurį rengiant, be 
kita ko, prireikus pakoreguojami tiksliniai 
rodikliai, visų pirma klimato ir aplinkos 
apsaugos srityse, siekiant užtikrinti, kad 
jie būtų visiškai suderinti su Europos 
klimato teisės akte nustatytais išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo tiksliniais 
rodikliais ir Europos žaliojo kurso 
tikslais.

Or. en
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Pakeitimas 528
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jei VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra pagal 7 dalį atsisako patvirtinti 
veiklos rezultatų plano projektą, 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas pateikia peržiūrėtą veiklos 
rezultatų plano projektą, kurį rengiant, be 
kita ko, prireikus pakoreguojami tiksliniai 
rodikliai.

8. Jei VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra pagal 7 dalį neigiamai įvertina 
veiklos rezultatų plano projektą, 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas pateikia peržiūrėtą veiklos 
rezultatų plano projektą, kurį rengiant, be 
kita ko, prireikus pakoreguojami tiksliniai 
rodikliai.

Or. en

Pakeitimas 529
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jei VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra pagal 7 dalį atsisako patvirtinti 
veiklos rezultatų plano projektą, 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas pateikia peržiūrėtą veiklos 
rezultatų plano projektą, kurį rengiant, be 
kita ko, prireikus pakoreguojami tiksliniai 
rodikliai.

8. Jei nacionalinė priežiūros 
institucija pagal 7 dalį atsisako patvirtinti 
veiklos rezultatų plano projektą, 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas pateikia peržiūrėtą veiklos 
rezultatų plano projektą, kurį rengiant, be 
kita ko, prireikus pakoreguojami tiksliniai 
rodikliai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą vietos poreikių, specifikacijų, struktūrų ir apribojimų pripažinimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turi būti atsakingos už maršruto paslaugų veiklos 
rezultatų planų vertinimą ir tvirtinimą.
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Pakeitimas 530
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jei VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra pagal 7 dalį atsisako patvirtinti 
veiklos rezultatų plano projektą, 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas pateikia peržiūrėtą veiklos 
rezultatų plano projektą, kurį rengiant, be 
kita ko, prireikus pakoreguojami tiksliniai 
rodikliai.

8. Jei nacionalinė priežiūros 
institucija pagal 7 dalį atsisako patvirtinti, 
kad Europos norminiai reikalavimai 
įgyvendinti tinkamai, atitinkamas paskirtas 
oro eismo paslaugų teikėjas pateikia 
peržiūrėtą veiklos rezultatų plano projektą.

Or. en

Pakeitimas 531
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. [...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 532
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Remdamasi 3 dalyje nustatytais 
kriterijais ir sąlygomis, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra atlieka 8 dalyje 
nurodyto peržiūrėto veiklos rezultatų plano 
projekto vertinimą. Jei peržiūrėtas veiklos 
rezultatų plano projektas atitinka tuos 

9. Remdamasi 3 dalyje nustatytais 
kriterijais ir sąlygomis, nacionalinė 
priežiūros institucija atlieka 8 dalyje 
nurodyto peržiūrėto veiklos rezultatų plano 
projekto vertinimą. VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra padeda nacionalinei 
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kriterijus ir sąlygas, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra jį patvirtina.

priežiūros institucijai, vertindama, ar 8 
dalyje nurodytas peržiūrėtas veiklos 
rezultatų plano projektas atitinka 
Sąjungos veiklos rezultatų ir rinkliavų 
sistemas, taip pat ar tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai dera su Sąjungos masto 
tiksliniais rodikliais. VRAĮ pateikia 
peržiūrėtas rekomendacijas nacionalinei 
priežiūros institucijai. Jei peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas atitinka 
tuos kriterijus ir sąlygas, nacionalinė 
priežiūros institucija jį patvirtina.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą vietos poreikių, specifikacijų, struktūrų ir apribojimų pripažinimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turi būti atsakingos už maršruto paslaugų veiklos 
rezultatų planų vertinimą ir tvirtinimą. 3 dalies trečioje pastraipoje nustatytos sąlygos taip 
pat apima eismo ir makroekonomines prielaidas.

Pakeitimas 533
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Remdamasi 3 dalyje nustatytais 
kriterijais ir sąlygomis, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra atlieka 8 dalyje 
nurodyto peržiūrėto veiklos rezultatų plano 
projekto vertinimą. Jei peržiūrėtas veiklos 
rezultatų plano projektas atitinka tuos 
kriterijus ir sąlygas, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra jį patvirtina.

9. Remdamasi 3 dalyje nustatytais 
kriterijais ir sąlygomis, VRAĮ atlieka 8 
dalyje nurodyto peržiūrėto veiklos 
rezultatų plano projekto vertinimą. Jei 
peržiūrėtas veiklos rezultatų plano 
projektas atitinka tuos kriterijus ir sąlygas, 
VRAĮ jį patvirtina.

Remdamasi 3 dalyje nustatytais kriterijais 
ir sąlygomis, nacionalinė priežiūros 
institucija atlieka 8 dalyje nurodyto 
peržiūrėto veiklos rezultatų plano projekto 
vertinimą. Jei peržiūrėtas veiklos rezultatų 
plano projektas atitinka tuos kriterijus ir 
sąlygas, nacionalinė priežiūros institucija 
jį patvirtina.
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Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Remdamasi 3 dalyje nustatytais 
kriterijais ir sąlygomis, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra atlieka 8 dalyje 
nurodyto peržiūrėto veiklos rezultatų plano 
projekto vertinimą. Jei peržiūrėtas veiklos 
rezultatų plano projektas atitinka tuos 
kriterijus ir sąlygas, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra jį patvirtina.

9. Remdamasi 3 dalyje nustatytais 
kriterijais ir sąlygomis, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra atlieka 8 dalyje 
nurodyto peržiūrėto veiklos rezultatų plano 
projekto vertinimą. Jei peržiūrėtas veiklos 
rezultatų plano projektas atitinka tuos 
kriterijus ir sąlygas, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra apie tai praneša 
nacionalinei priežiūros institucijai.

Or. en

Pakeitimas 535
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei peržiūrėtas veiklos rezultatų plano 
projektas tų kriterijų ir sąlygų neatitinka, 
VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
atsisako jį patvirtinti ir pareikalauja, kad 
paskirtas oro eismo paslaugų teikėjas 
pateiktų galutinį veiklos rezultatų plano 
projektą.

Jei peržiūrėtas veiklos rezultatų plano 
projektas neatitinka Europos norminių 
reikalavimų arba 8 dalyje nurodytų 
kriterijų ir sąlygų, VRAĮ, atsižvelgdama į 
Europos norminius reikalavimus, arba 
nacionalinė priežiūros institucija, 
atsižvelgdama į veiklos rezultatų plano 
vertinimą, atsisako jį patvirtinti ir 
pareikalauja, kad paskirtas oro eismo 
paslaugų teikėjas pateiktų galutinį veiklos 
rezultatų plano projektą.

Or. en
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Pakeitimas 536
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei peržiūrėtas veiklos rezultatų plano 
projektas tų kriterijų ir sąlygų neatitinka, 
VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
atsisako jį patvirtinti ir pareikalauja, kad 
paskirtas oro eismo paslaugų teikėjas 
pateiktų galutinį veiklos rezultatų plano 
projektą.

Jei peržiūrėtas veiklos rezultatų plano 
projektas tų kriterijų ir sąlygų neatitinka, 
nacionalinė priežiūros institucija atsisako 
jį patvirtinti ir pareikalauja, kad paskirtas 
oro eismo paslaugų teikėjas pateiktų 
galutinį veiklos rezultatų plano projektą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei peržiūrėtas veiklos rezultatų plano 
projektas tų kriterijų ir sąlygų neatitinka, 
VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
atsisako jį patvirtinti ir pareikalauja, kad 
paskirtas oro eismo paslaugų teikėjas 
pateiktų galutinį veiklos rezultatų plano 
projektą.

Jei peržiūrėtas veiklos rezultatų plano 
projektas tų kriterijų ir sąlygų neatitinka, 
VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
pareikalauja, kad paskirtas oro eismo 
paslaugų teikėjas pateiktų galutinį veiklos 
rezultatų plano projektą.

Or. en

Pakeitimas 538
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra, atsižvelgdama į 7 
dalyje nurodytame sprendime padarytas 
išvadas, atitinkamam paskirtam oro eismo 
paslaugų teikėjui nustato su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derančius tikslinius veiklos rezultatų 
rodiklius. Galutiniame veiklos rezultatų 
plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi tie VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros nustatyti tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ir aprašomos 
priemonės jiems pasiekti.

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, visų pirma 
atsižvelgiant į visišką suderinamumą su 
Europos klimato teisės akte nustatytais 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
tiksliniais rodikliais ir Europos žaliojo 
kurso tikslais, VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra, atsižvelgdama į 7 dalyje 
nurodytame sprendime padarytas išvadas, 
atitinkamam paskirtam oro eismo paslaugų 
teikėjui nustato su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derančius tikslinius veiklos rezultatų 
rodiklius. Galutiniame veiklos rezultatų 
plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi tie VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros nustatyti tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ir aprašomos 
priemonės jiems pasiekti, visų pirma 
klimato ir aplinkos apsaugos srityse.

Or. en

Pakeitimas 539
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, VRAĮ funkcijas 

Jei pateiktas peržiūrėtas veiklos rezultatų 
plano projektas atmetamas dėl to, kad 
netinkamai įgyvendinti Europos 
norminiai reikalavimai, VRAĮ, 
atsižvelgdama į 7 dalyje nurodytame 
sprendime padarytas išvadas, nustato, kad 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
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atliekanti Agentūra, atsižvelgdama į 7 
dalyje nurodytame sprendime padarytas 
išvadas, atitinkamam paskirtam oro eismo 
paslaugų teikėjui nustato su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais derančius tikslinius veiklos 
rezultatų rodiklius. Galutiniame veiklos 
rezultatų plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi tie VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros nustatyti tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ir aprašomos 
priemonės jiems pasiekti.

teikėjas atitinka tuos reikalavimus. 
Galutiniame veiklos rezultatų plano 
projekte, kurį turi pateikti atitinkamas 
paskirtas oro eismo paslaugų teikėjas, 
atsižvelgiama į tuos VRAĮ nustatytus 
reikalavimus.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra, atsižvelgdama į 7 
dalyje nurodytame sprendime padarytas 
išvadas, atitinkamam paskirtam oro eismo 
paslaugų teikėjui nustato su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais derančius tikslinius veiklos 
rezultatų rodiklius. Galutiniame veiklos 
rezultatų plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi tie VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros nustatyti tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ir aprašomos 
priemonės jiems pasiekti.

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra susitaria su oro eismo 
paslaugų teikėjo nacionaline priežiūros 
institucija dėl pasiekiamų tikslinių veiklos 
rezultatų rodiklių ir priemonių jiems 
pasiekti. Jei to nepavyks pasiekti, 
klausimas bus perduotas nagrinėti per 
atitinkamą teismo apeliacinį procesą.

Or. en
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Pakeitimas 541
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra, atsižvelgdama į 7 
dalyje nurodytame sprendime padarytas 
išvadas, atitinkamam paskirtam oro eismo 
paslaugų teikėjui nustato su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derančius tikslinius veiklos rezultatų 
rodiklius. Galutiniame veiklos rezultatų 
plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi tie VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros nustatyti tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ir aprašomos 
priemonės jiems pasiekti.

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, nacionalinė priežiūros 
institucija, atsižvelgdama į 7 dalyje 
nurodytame sprendime padarytas išvadas, 
atitinkamam paskirtam oro eismo paslaugų 
teikėjui nustato su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derančius tikslinius veiklos rezultatų 
rodiklius. Galutiniame veiklos rezultatų 
plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi tie nacionalinės 
priežiūros institucijos nustatyti tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ir aprašomos 
priemonės jiems pasiekti.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 

Jei pagal 8 dalį pateiktame peržiūrėtame 
veiklos rezultatų plano projekte nustatyti 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
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su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra, atsižvelgdama į 7 
dalyje nurodytame sprendime padarytas 
išvadas, atitinkamam paskirtam oro eismo 
paslaugų teikėjui nustato su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derančius tikslinius veiklos rezultatų 
rodiklius. Galutiniame veiklos rezultatų 
plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi tie VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros nustatyti tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ir aprašomos 
priemonės jiems pasiekti.

rezultatų rodikliais, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra, atsižvelgdama į 7 
dalyje nurodytame sprendime padarytas 
išvadas, atitinkamam paskirtam oro eismo 
paslaugų teikėjui nustato su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derančius tikslinius veiklos rezultatų 
rodiklius. Galutiniame veiklos rezultatų 
plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi tie nacionalinės 
priežiūros institucijos nustatyti tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ir aprašomos 
priemonės jiems pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 543
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas tik dėl to, kad neatitinka 3 
dalies trečioje pastraipoje nustatytų sąlygų, 
galutiniame veiklos rezultatų plano 
projekte, kurį turi pateikti atitinkamas 
paskirtas oro eismo paslaugų teikėjas, 
nurodomi tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai, kurie buvo nustatyti veiklos 
rezultatų plano projekte ir, VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros vertinimu, dera su 
Sąjungos masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais, ir padaromi reikiami pakeitimai, 
susiję su sąlygomis, kurios, VRAĮ 
funkcijas atliekančios Agentūros 
vertinimu, nebuvo tenkinamos.

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas tik dėl to, kad neatitinka 3 
dalies trečioje pastraipoje nustatytų sąlygų, 
galutiniame veiklos rezultatų plano 
projekte, kurį turi pateikti atitinkamas 
paskirtas oro eismo paslaugų teikėjas, 
nurodomi tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai, kurie buvo nustatyti veiklos 
rezultatų plano projekte ir, VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros vertinimu, dera su 
Sąjungos masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais, ir padaromi reikiami pakeitimai, 
susiję su sąlygomis, kurios, VRAĮ 
funkcijas atliekančios Agentūros 
vertinimu, nebuvo tenkinamos, visų pirma 
klimato ir aplinkos apsaugos srityse, 
siekiant užtikrinti visišką suderinamumą 
su Europos klimato teisės akte nustatytais 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
tiksliniais rodikliais ir Europos žaliojo 
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kurso tikslais.

Or. en

Pakeitimas 544
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas tik dėl to, kad neatitinka 3 
dalies trečioje pastraipoje nustatytų 
sąlygų, galutiniame veiklos rezultatų plano 
projekte, kurį turi pateikti atitinkamas 
paskirtas oro eismo paslaugų teikėjas, 
nurodomi tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai, kurie buvo nustatyti veiklos 
rezultatų plano projekte ir, VRAĮ 
funkcijas atliekančios Agentūros 
vertinimu, dera su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais, ir 
padaromi reikiami pakeitimai, susiję su 
sąlygomis, kurios, VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros vertinimu, nebuvo 
tenkinamos.

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, nacionalinė 
priežiūros institucija, atsižvelgdama į 7 
dalyje nurodytame sprendime padarytas 
išvadas, atitinkamam paskirtam oro eismo 
paslaugų teikėjui nustato su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais derančius tikslinius veiklos 
rezultatų rodiklius. Galutiniame veiklos 
rezultatų plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi tie nacionalinės 
priežiūros institucijos nustatyti tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ir aprašomos 
priemonės jiems pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 545
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
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atmetamas tik dėl to, kad neatitinka 3 
dalies trečioje pastraipoje nustatytų sąlygų, 
galutiniame veiklos rezultatų plano 
projekte, kurį turi pateikti atitinkamas 
paskirtas oro eismo paslaugų teikėjas, 
nurodomi tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai, kurie buvo nustatyti veiklos 
rezultatų plano projekte ir, VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros vertinimu, dera su 
Sąjungos masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais, ir padaromi reikiami 
pakeitimai, susiję su sąlygomis, kurios, 
VRAĮ funkcijas atliekančios Agentūros 
vertinimu, nebuvo tenkinamos.

atmetamas tik dėl to, kad neatitinka 3 
dalies trečioje pastraipoje nustatytų sąlygų, 
galutiniame veiklos rezultatų plano 
projekte, kurį turi pateikti atitinkamas 
paskirtas oro eismo paslaugų teikėjas, 
padaromi reikiami pakeitimai, susiję su 
sąlygomis, kurios, nacionalinės priežiūros 
institucijos vertinimu, nebuvo 
tenkinamos. Nurodomi tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai, kurie buvo nustatyti 
veiklos rezultatų plano projekte ir, 
nacionalinės priežiūros institucijos 
vertinimu, dera su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais, 
išskyrus atvejus, kai prielaidų pakeitimais 
daromas tiesioginis poveikis 
atitinkamiems tiksliniams rodikliams.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas tik dėl to, kad neatitinka 3 
dalies trečioje pastraipoje nustatytų sąlygų, 
galutiniame veiklos rezultatų plano 
projekte, kurį turi pateikti atitinkamas 
paskirtas oro eismo paslaugų teikėjas, 
nurodomi tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai, kurie buvo nustatyti veiklos 
rezultatų plano projekte ir, VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros vertinimu, dera su 
Sąjungos masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais, ir padaromi reikiami pakeitimai, 
susiję su sąlygomis, kurios, VRAĮ 
funkcijas atliekančios Agentūros 
vertinimu, nebuvo tenkinamos.

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
įvertinamas neigiamai tik dėl to, kad 
neatitinka 3 dalies trečioje pastraipoje 
nustatytų sąlygų, galutiniame veiklos 
rezultatų plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai, kurie buvo nustatyti 
veiklos rezultatų plano projekte ir, VRAĮ 
funkcijas atliekančios Agentūros 
vertinimu, dera su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais, ir 
padaromi reikiami pakeitimai, susiję su 
sąlygomis, kurios, VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros vertinimu, nebuvo 
tenkinamos.
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Or. en

Pakeitimas 547
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, ir dėl to, kad jis taip 
pat neatitinka 3 dalies trečioje pastraipoje 
nustatytų sąlygų, galutiniame veiklos 
rezultatų plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros pagal trečią 
pastraipą nustatyti tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai, aprašomos priemonės 
jiems pasiekti ir padaromi reikiami 
pakeitimai, susiję su sąlygomis, kurios, 
VRAĮ funkcijas atliekančios Agentūros 
vertinimu, nebuvo tenkinamos.

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, ir dėl to, kad jis taip 
pat neatitinka 3 dalies trečioje pastraipoje 
nustatytų sąlygų, galutiniame veiklos 
rezultatų plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros pagal trečią 
pastraipą nustatyti tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai, aprašomos priemonės 
jiems pasiekti ir padaromi reikiami 
pakeitimai, susiję su sąlygomis, kurios, 
VRAĮ funkcijas atliekančios Agentūros 
vertinimu, nebuvo tenkinamos, visų pirma 
klimato ir aplinkos apsaugos srityse, 
siekiant užtikrinti visišką suderinamumą 
su Europos klimato teisės akte nustatytais 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
tiksliniais rodikliais ir Europos žaliojo 
kurso tikslais.

Or. en

Pakeitimas 548
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalies 4 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, ir dėl to, kad jis taip 
pat neatitinka 3 dalies trečioje pastraipoje 
nustatytų sąlygų, galutiniame veiklos 
rezultatų plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros pagal trečią 
pastraipą nustatyti tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai, aprašomos priemonės 
jiems pasiekti ir padaromi reikiami 
pakeitimai, susiję su sąlygomis, kurios, 
VRAĮ funkcijas atliekančios Agentūros 
vertinimu, nebuvo tenkinamos.

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas tik dėl to, kad neatitinka 3 
dalies trečioje pastraipoje nustatytų sąlygų, 
galutiniame veiklos rezultatų plano 
projekte, kurį turi pateikti atitinkamas 
paskirtas oro eismo paslaugų teikėjas, 
nurodomi tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai, kurie buvo nustatyti veiklos 
rezultatų plano projekte ir, nacionalinės 
priežiūros institucijos vertinimu, dera su 
Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, ir padaromi reikiami 
pakeitimai, susiję su sąlygomis, kurios, 
nacionalinės priežiūros institucijos 
vertinimu, nebuvo tenkinamos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą vietos poreikių, specifikacijų, struktūrų ir apribojimų pripažinimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turi būti atsakingos už maršruto paslaugų veiklos 
rezultatų planų priėmimą, vertinimą ir tvirtinimą. VRAĮ turės įvertinti ir patvirtinti 
nacionalinių duomenų oficialų teisingumą ir juos naudos vykdydama Europos ataskaitų 
teikimo ir lyginamosios analizės veiklą.

Pakeitimas 549
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas tik dėl to, kad neatitinka 3 
dalies trečioje pastraipoje nustatytų sąlygų, 
galutiniame veiklos rezultatų plano 
projekte, kurį turi pateikti atitinkamas 
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rezultatų rodikliais, ir dėl to, kad jis taip 
pat neatitinka 3 dalies trečioje pastraipoje 
nustatytų sąlygų, galutiniame veiklos 
rezultatų plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros pagal trečią 
pastraipą nustatyti tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai, aprašomos priemonės 
jiems pasiekti ir padaromi reikiami 
pakeitimai, susiję su sąlygomis, kurios, 
VRAĮ funkcijas atliekančios Agentūros 
vertinimu, nebuvo tenkinamos.

paskirtas oro eismo paslaugų teikėjas, 
padaromi reikiami pakeitimai, susiję su 
sąlygomis, kurios, nacionalinės priežiūros 
institucijos vertinimu, nebuvo tenkinamos. 
Nurodomi tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai, kurie buvo nustatyti veiklos 
rezultatų plano projekte ir, nacionalinės 
priežiūros institucijos vertinimu, dera su 
Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, išskyrus atvejus, kai 
prielaidų pakeitimais daromas tiesioginis 
poveikis atitinkamiems tiksliniams 
rodikliams.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, ir dėl to, kad jis taip 
pat neatitinka 3 dalies trečioje pastraipoje 
nustatytų sąlygų, galutiniame veiklos 
rezultatų plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros pagal trečią 
pastraipą nustatyti tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai, aprašomos priemonės 
jiems pasiekti ir padaromi reikiami 
pakeitimai, susiję su sąlygomis, kurios, 
VRAĮ funkcijas atliekančios Agentūros 
vertinimu, nebuvo tenkinamos.

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
įvertinamas neigiamai dėl to, kad jame 
nustatyti maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, ir dėl to, kad jis taip 
pat neatitinka 3 dalies trečioje pastraipoje 
nustatytų sąlygų, galutiniame veiklos 
rezultatų plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi nacionalinės priežiūros 
institucijos pagal trečią pastraipą nustatyti 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, 
aprašomos priemonės jiems pasiekti ir 
padaromi reikiami pakeitimai, susiję su 
sąlygomis, kurios, VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros vertinimu, nebuvo 
tenkinamos.

Or. en
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Pakeitimas 551
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 9 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, ir dėl to, kad jis taip 
pat neatitinka 3 dalies trečioje pastraipoje 
nustatytų sąlygų, galutiniame veiklos 
rezultatų plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros pagal trečią 
pastraipą nustatyti tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai, aprašomos priemonės 
jiems pasiekti ir padaromi reikiami 
pakeitimai, susiję su sąlygomis, kurios, 
VRAĮ funkcijas atliekančios Agentūros 
vertinimu, nebuvo tenkinamos.

Jei pagal 8 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, ir dėl to, kad jis taip 
pat neatitinka 3 dalies trečioje pastraipoje 
nustatytų sąlygų, galutiniame veiklos 
rezultatų plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi nacionalinės priežiūros 
institucijos pagal trečią pastraipą nustatyti 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, 
aprašomos priemonės jiems pasiekti ir 
padaromi reikiami pakeitimai, susiję su 
sąlygomis, kurios, nacionalinės priežiūros 
institucijos vertinimu, nebuvo tenkinamos.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Atitinkami paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai priima VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros patvirtintus veiklos 
rezultatų planų projektus kaip galutinius 
planus ir juos paskelbia viešai.

10. Atitinkami paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai priima nacionalinės 
priežiūros institucijos patvirtintus ir VRAĮ 
funkcijas atliekančios Agentūros įvertintus 
veiklos rezultatų planų projektus kaip 
galutinius planus ir juos paskelbia viešai.
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Or. en

Pakeitimas 553
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Atitinkami paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai priima VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros patvirtintus veiklos 
rezultatų planų projektus kaip galutinius 
planus ir juos paskelbia viešai.

10. Atitinkami paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai priima nacionalinės 
priežiūros institucijos patvirtintus veiklos 
rezultatų planų projektus kaip galutinius 
planus ir juos paskelbia viešai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą vietos poreikių, specifikacijų, struktūrų ir apribojimų pripažinimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turi būti atsakingos už maršruto paslaugų veiklos 
rezultatų planų vertinimą ir tvirtinimą.

Pakeitimas 554
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Atitinkami paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai priima VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros patvirtintus veiklos 
rezultatų planų projektus kaip galutinius 
planus ir juos paskelbia viešai.

10. Atitinkama nacionalinė priežiūros 
institucija priima VRAĮ patvirtintus 
veiklos rezultatų planų projektus kaip 
galutinius planus ir juos paskelbia viešai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą vietos poreikių, specifikacijų, struktūrų ir apribojimų pripažinimą, 
nacionalinės reguliavimo institucijos turi būti atsakingos už maršruto paslaugų veiklos 
rezultatų planų priėmimą, vertinimą ir tvirtinimą. VRAĮ turės įvertinti ir patvirtinti 
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nacionalinių duomenų oficialų teisingumą ir juos naudos vykdydama Europos ataskaitų 
teikimo ir lyginamosios analizės veiklą.

Pakeitimas 555
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Atitinkami paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai priima VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros patvirtintus veiklos 
rezultatų planų projektus kaip galutinius 
planus ir juos paskelbia viešai.

10. Atitinkama nacionalinė priežiūros 
institucija priima Komisijos patvirtintus 
veiklos rezultatų planų projektus kaip 
galutinius planus ir juos paskelbia viešai.

Or. en

Pakeitimas 556
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 11 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Laikydamasi pagal 18 straipsnį 
priimtuose įgyvendinimo aktuose nurodytų 
terminų, VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra rengia reguliarias maršruto oro 
navigacijos paslaugų ir tinklo funkcijų 
vykdymo veiklos rezultatų stebėsenos 
ataskaitas, be kita ko, reguliariai vertina, 
kiek pasiekti maršruto paslaugų srities 
Sąjungos masto tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai ir oro eismo paslaugų teikėjų 
teikiamų maršruto oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai, ir tų vertinimų rezultatus skelbia 
viešai.

11. Laikydamasi pagal 18 straipsnį 
priimtuose įgyvendinimo aktuose nurodytų 
terminų, nacionalinė priežiūros institucija 
rengia reguliarias maršruto oro navigacijos 
paslaugų veiklos rezultatų stebėsenos 
ataskaitas, be kita ko, reguliariai vertina, 
kiek pasiekti oro navigacijos paslaugų 
teikėjų teikiamų maršruto oro navigacijos 
paslaugų nacionaliniai tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai, ir tų vertinimų 
rezultatus skelbia viešai.

Laikydamasi pagal 18 straipsnį 
priimtuose įgyvendinimo aktuose 
nurodytų terminų, VRAĮ rengia 
reguliarias maršruto oro navigacijos 
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paslaugų ir tinklo funkcijų vykdymo 
Europos peržiūros ataskaitas, be kita ko, 
reguliariai vertina, kiek pasiekti maršruto 
paslaugų srities Sąjungos masto tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai, ir tų vertinimų 
rezultatus skelbia viešai.

Or. en

Pakeitimas 557
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 11 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Laikydamasi pagal 18 straipsnį 
priimtuose įgyvendinimo aktuose nurodytų 
terminų, VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra rengia reguliarias maršruto oro 
navigacijos paslaugų ir tinklo funkcijų 
vykdymo veiklos rezultatų stebėsenos 
ataskaitas, be kita ko, reguliariai vertina, 
kiek pasiekti maršruto paslaugų srities 
Sąjungos masto tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai ir oro eismo paslaugų teikėjų 
teikiamų maršruto oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai, ir tų vertinimų rezultatus skelbia 
viešai.

11. Laikydamasi pagal 18 straipsnį 
priimtuose įgyvendinimo aktuose nurodytų 
terminų, VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra rengia reguliarias maršruto oro 
navigacijos paslaugų ir tinklo funkcijų 
vykdymo veiklos rezultatų stebėsenos 
ataskaitas, be kita ko, reguliariai vertina, 
kiek pasiekti maršruto paslaugų srities 
Sąjungos masto tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai ir oro eismo paslaugų teikėjų 
teikiamų maršruto oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai, visų pirma atsižvelgiant į visišką 
suderinamumą su Europos klimato teisės 
akte nustatytais išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo tiksliniais rodikliais ir Europos 
žaliojo kurso tikslais, ir tų vertinimų 
rezultatus skelbia viešai.

Or. en

Pakeitimas 558
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 11 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Laikydamasi pagal 18 straipsnį 
priimtuose įgyvendinimo aktuose nurodytų 
terminų, VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra rengia reguliarias maršruto oro 
navigacijos paslaugų ir tinklo funkcijų 
vykdymo veiklos rezultatų stebėsenos 
ataskaitas, be kita ko, reguliariai vertina, 
kiek pasiekti maršruto paslaugų srities 
Sąjungos masto tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai ir oro eismo paslaugų teikėjų 
teikiamų maršruto oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai, ir tų vertinimų rezultatus skelbia 
viešai.

11. Laikydamasi pagal 18 straipsnį 
priimtuose įgyvendinimo aktuose nurodytų 
terminų, VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra rengia reguliarias maršruto oro 
navigacijos paslaugų ir tinklo funkcijų 
vykdymo veiklos rezultatų stebėsenos 
ataskaitas, be kita ko, reguliariai vertina, 
kiek pasiekti maršruto paslaugų srities 
Sąjungos masto tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai ir oro eismo paslaugų teikėjų 
teikiamų maršruto oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai, ir tų vertinimų rezultatus skelbia 
viešai, pasikonsultavusi su oro erdvės 
naudotojais.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų dalyvauti oro erdvės naudotojai.

Pakeitimas 559
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 11 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Laikydamasi pagal 18 straipsnį 
priimtuose įgyvendinimo aktuose nurodytų 
terminų, VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra rengia reguliarias maršruto oro 
navigacijos paslaugų ir tinklo funkcijų 
vykdymo veiklos rezultatų stebėsenos 
ataskaitas, be kita ko, reguliariai vertina, 
kiek pasiekti maršruto paslaugų srities 
Sąjungos masto tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai ir oro eismo paslaugų teikėjų 
teikiamų maršruto oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai, ir tų vertinimų rezultatus skelbia 
viešai.

11. Laikydamasi pagal 18 straipsnį 
priimtuose įgyvendinimo aktuose nurodytų 
terminų, VRAĮ rengia reguliarias oro 
navigacijos paslaugų ir tinklo funkcijų 
vykdymo veiklos rezultatų stebėsenos 
ataskaitas, be kita ko, reguliariai vertina, 
kiek pasiekti Sąjungos masto oro 
navigacijos paslaugų teikėjų tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai, ir tų vertinimų 
rezultatus skelbia viešai.
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Or. en

Pakeitimas 560
Mario Furore, Laura Ferrara

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 11 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Laikydamasi pagal 18 straipsnį 
priimtuose įgyvendinimo aktuose nurodytų 
terminų, VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra rengia reguliarias maršruto oro 
navigacijos paslaugų ir tinklo funkcijų 
vykdymo veiklos rezultatų stebėsenos 
ataskaitas, be kita ko, reguliariai vertina, 
kiek pasiekti maršruto paslaugų srities 
Sąjungos masto tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai ir oro eismo paslaugų teikėjų 
teikiamų maršruto oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai, ir tų vertinimų rezultatus skelbia 
viešai.

11. Laikydamasi pagal 18 straipsnį 
priimtuose įgyvendinimo aktuose nurodytų 
terminų, nacionalinė priežiūros institucija 
rengia reguliarias nacionalinių maršruto 
oro navigacijos paslaugų teikėjų veiklos 
rezultatų stebėsenos ataskaitas, be kita ko, 
reguliariai vertina, kiek pasiekti jų 
nacionaliniai tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai, ir tų vertinimų rezultatus skelbia 
viešai. Ji tinkamai atsižvelgia į VRAĮ 
paskelbtas stebėsenos ataskaitas ir jas 
nurodo savo ataskaitoje.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos yra susipažinusios su konkrečių jų reguliuojamų 
subjektų vietos poreikiais, ypatumais, struktūromis ir apribojimais. Į šiuos aspektus reikia 
atsižvelgti rengiant taisomąsias priemones, skirtas tikslinių veiklos rezultatų rodiklių, kurių 
nepasiekia oro navigacijos paslaugų teikėjai, klausimui spręsti. Jei šiomis aplinkybėmis 
nacionalinė priežiūros institucija kaip taisomąją priemonę numato oro eismo paslaugų 
teikimą perduoti kitam oro navigacijos paslaugų teikėjui, sprendimą dėl galimo jos 
įgyvendinimo gali priimti tik atitinkama valstybė narė.

Pakeitimas 561
Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 11 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Laikydamasi pagal 18 straipsnį 
priimtuose įgyvendinimo aktuose nurodytų 
terminų, VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra rengia reguliarias maršruto oro 
navigacijos paslaugų ir tinklo funkcijų 
vykdymo veiklos rezultatų stebėsenos 
ataskaitas, be kita ko, reguliariai vertina, 
kiek pasiekti maršruto paslaugų srities 
Sąjungos masto tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai ir oro eismo paslaugų teikėjų 
teikiamų maršruto oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai, ir tų vertinimų rezultatus skelbia 
viešai.

11. Laikydamasi pagal 18 straipsnį 
priimtuose įgyvendinimo aktuose nurodytų 
terminų, nacionalinė priežiūros institucija 
rengia reguliarias maršruto oro navigacijos 
paslaugų veiklos ir tinklo funkcijų 
vykdymo veiklos rezultatų stebėsenos 
ataskaitas, be kita ko, reguliariai vertina, 
kiek pasiekti oro navigacijos paslaugų 
teikėjų teikiamų maršruto oro navigacijos 
paslaugų nacionaliniai tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai, ir tų vertinimų 
rezultatus skelbia viešai.

Or. en

Pakeitimas 562
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 11 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai teikia 
oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją 
ir duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis ir pajamomis 
susijusią informaciją ir duomenis. Jei 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nebuvo 
pasiekti arba veiklos rezultatų planas 
nebuvo tinkamai įgyvendintas, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Kai tai objektyviai 
būtina, šios taisomosios priemonės gali 
apimti reikalavimą oro eismo paslaugų 
teikėjui perduoti atitinkamų paslaugų 
teikimą kitam oro eismo paslaugų 
teikėjui. Jei tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai ir toliau nepasiekiami arba 

Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai 
nebuvo pasiekti arba veiklos rezultatų 
planas nebuvo tinkamai įgyvendintas, 
nacionalinė priežiūros institucija priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro navigacijos paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių.
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veiklos rezultatų planas ir toliau 
įgyvendinamas netinkamai, arba 
nustatytos taisomosios priemonės 
netaikomos arba taikomos netinkamai, 
VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra pagal 
24 straipsnio 2 dalį atlieka tyrimą ir 
pateikia nuomonę Komisijai. Komisija 
gali imtis 24 straipsnio 3 dalyje numatytų 
veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 563
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 11 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai teikia 
oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją ir 
duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis ir pajamomis 
susijusią informaciją ir duomenis. Jei 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nebuvo 
pasiekti arba veiklos rezultatų planas 
nebuvo tinkamai įgyvendintas, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Kai tai objektyviai 
būtina, šios taisomosios priemonės gali 

Laikydamasi pagal 18 straipsnį 
priimtuose įgyvendinimo aktuose 
nurodytų terminų, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra rengia reguliarias 
maršruto oro navigacijos paslaugų ir 
tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų 
stebėsenos ataskaitas, be kita ko, 
reguliariai vertina, kiek pasiekti maršruto 
paslaugų srities Sąjungos masto tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ir oro eismo 
paslaugų teikėjų teikiamų maršruto oro 
navigacijos paslaugų tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai, ir tų vertinimų 
rezultatus skelbia viešai. Paskirti oro 
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apimti reikalavimą oro eismo paslaugų 
teikėjui perduoti atitinkamų paslaugų 
teikimą kitam oro eismo paslaugų teikėjui. 
Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai ir 
toliau nepasiekiami arba veiklos rezultatų 
planas ir toliau įgyvendinamas netinkamai, 
arba nustatytos taisomosios priemonės 
netaikomos arba taikomos netinkamai, 
VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra pagal 
24 straipsnio 2 dalį atlieka tyrimą ir 
pateikia nuomonę Komisijai. Komisija gali 
imtis 24 straipsnio 3 dalyje numatytų 
veiksmų.

eismo paslaugų teikėjai teikia oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatams 
stebėti reikalingą informaciją ir duomenis. 
Tai, be kita ko, apima su faktinėmis 
sąnaudomis ir pajamomis susijusią 
informaciją ir duomenis. Jei tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai nebuvo pasiekti 
arba veiklos rezultatų planas nebuvo 
tinkamai įgyvendintas, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra priima sprendimus, 
kuriais pareikalaujama, kad oro eismo 
paslaugų teikėjai imtųsi taisomųjų 
priemonių, įskaitant baudas ir periodinius 
sankcijų mokėjimus pagal šio reglamento 
42a straipsnio ir [EASA ir VRAĮ] 
reglamento 84a straipsnio nuostatas. Kai 
tai objektyviai būtina, šios taisomosios 
priemonės gali apimti reikalavimą oro 
eismo paslaugų teikėjui perduoti 
atitinkamų paslaugų teikimą kitam oro 
eismo paslaugų teikėjui. Jei tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ir toliau 
nepasiekiami arba veiklos rezultatų planas 
ir toliau įgyvendinamas netinkamai, arba 
nustatytos taisomosios priemonės 
netaikomos arba taikomos netinkamai, 
VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra pagal 
24 straipsnio 2 dalį atlieka tyrimą ir 
pateikia nuomonę Komisijai. Komisija gali 
imtis 24 straipsnio 3 dalyje numatytų 
veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 564
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 11 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai teikia 
oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją ir 
duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis ir pajamomis 

Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai teikia 
oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją ir 
duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis ir pajamomis 
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susijusią informaciją ir duomenis. Jei 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nebuvo 
pasiekti arba veiklos rezultatų planas 
nebuvo tinkamai įgyvendintas, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Kai tai objektyviai 
būtina, šios taisomosios priemonės gali 
apimti reikalavimą oro eismo paslaugų 
teikėjui perduoti atitinkamų paslaugų 
teikimą kitam oro eismo paslaugų teikėjui. 
Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai ir 
toliau nepasiekiami arba veiklos rezultatų 
planas ir toliau įgyvendinamas netinkamai, 
arba nustatytos taisomosios priemonės 
netaikomos arba taikomos netinkamai, 
VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra pagal 
24 straipsnio 2 dalį atlieka tyrimą ir 
pateikia nuomonę Komisijai. Komisija gali 
imtis 24 straipsnio 3 dalyje numatytų 
veiksmų.

susijusią informaciją ir duomenis. Jei 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nebuvo 
pasiekti arba veiklos rezultatų planas 
nebuvo tinkamai įgyvendintas, visų pirma 
klimato ir aplinkos apsaugos srityse, 
VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Kai tai objektyviai 
būtina, šios taisomosios priemonės gali 
apimti reikalavimą oro eismo paslaugų 
teikėjui perduoti atitinkamų paslaugų 
teikimą kitam oro eismo paslaugų teikėjui. 
Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai ir 
toliau nepasiekiami arba veiklos rezultatų 
planas ir toliau įgyvendinamas netinkamai, 
arba nustatytos taisomosios priemonės 
netaikomos arba taikomos netinkamai, visų 
pirma klimato ir aplinkos apsaugos 
srityse, siekiant užtikrinti visišką 
suderinamumą su Europos klimato teisės 
akte nustatytais išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo tiksliniais rodikliais ir Europos 
žaliojo kurso tikslais, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra pagal 24 straipsnio 2 
dalį atlieka tyrimą ir pateikia nuomonę 
Komisijai. Komisija gali imtis 24 
straipsnio 3 dalyje numatytų veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 565
Mario Furore, Laura Ferrara

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 11 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai teikia 
oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją ir 
duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis ir pajamomis 
susijusią informaciją ir duomenis. Jei 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nebuvo 
pasiekti arba veiklos rezultatų planas 

Paskirti oro navigacijos paslaugų teikėjai 
teikia oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją ir 
duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis ir pajamomis 
susijusią informaciją ir duomenis. Jei 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nebuvo 
pasiekti arba veiklos rezultatų planas 
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nebuvo tinkamai įgyvendintas, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Kai tai objektyviai 
būtina, šios taisomosios priemonės gali 
apimti reikalavimą oro eismo paslaugų 
teikėjui perduoti atitinkamų paslaugų 
teikimą kitam oro eismo paslaugų 
teikėjui. Jei tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai ir toliau nepasiekiami arba veiklos 
rezultatų planas ir toliau įgyvendinamas 
netinkamai, arba nustatytos taisomosios 
priemonės netaikomos arba taikomos 
netinkamai, VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra pagal 24 straipsnio 2 dalį atlieka 
tyrimą ir pateikia nuomonę Komisijai. 
Komisija gali imtis 24 straipsnio 3 dalyje 
numatytų veiksmų.

nebuvo tinkamai įgyvendintas, nacionalinė 
priežiūros institucija priima sprendimus, 
kuriais pareikalaujama, kad oro 
navigacijos paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Jei tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai ir toliau nepasiekiami 
arba veiklos rezultatų planas ir toliau 
įgyvendinamas netinkamai, arba nustatytos 
taisomosios priemonės netaikomos arba 
taikomos netinkamai, VRAĮ pagal 24 
straipsnio 2 dalį atlieka tyrimą ir pateikia 
nuomonę Komisijai. Komisija gali imtis 24 
straipsnio 3 dalyje numatytų veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos yra susipažinusios su konkrečių jų reguliuojamų 
subjektų vietos poreikiais, ypatumais, struktūromis ir apribojimais. Į šiuos aspektus reikia 
atsižvelgti rengiant taisomąsias priemones, skirtas tikslinių veiklos rezultatų rodiklių, kurių 
nepasiekia oro navigacijos paslaugų teikėjai, klausimui spręsti. Jei šiomis aplinkybėmis 
nacionalinė priežiūros institucija kaip taisomąją priemonę numato oro eismo paslaugų 
teikimą perduoti kitam oro navigacijos paslaugų teikėjui, sprendimą dėl galimo jos 
įgyvendinimo gali priimti tik atitinkama valstybė narė.

Pakeitimas 566
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 11 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai teikia 
oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją ir 
duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis ir pajamomis 
susijusią informaciją ir duomenis. Jei 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nebuvo 

Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai teikia 
oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją ir 
duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis ir pajamomis 
susijusią informaciją ir duomenis. Jei 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nebuvo 
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pasiekti arba veiklos rezultatų planas 
nebuvo tinkamai įgyvendintas, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Kai tai objektyviai 
būtina, šios taisomosios priemonės gali 
apimti reikalavimą oro eismo paslaugų 
teikėjui perduoti atitinkamų paslaugų 
teikimą kitam oro eismo paslaugų 
teikėjui. Jei tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai ir toliau nepasiekiami arba veiklos 
rezultatų planas ir toliau įgyvendinamas 
netinkamai, arba nustatytos taisomosios 
priemonės netaikomos arba taikomos 
netinkamai, VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra pagal 24 straipsnio 2 dalį atlieka 
tyrimą ir pateikia nuomonę Komisijai. 
Komisija gali imtis 24 straipsnio 3 dalyje 
numatytų veiksmų.

pasiekti arba veiklos rezultatų planas 
nebuvo tinkamai įgyvendintas, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Jei tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai ir toliau nepasiekiami 
arba veiklos rezultatų planas ir toliau 
įgyvendinamas netinkamai, arba nustatytos 
taisomosios priemonės netaikomos arba 
taikomos netinkamai, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra pagal 24 straipsnio 2 
dalį atlieka tyrimą ir pateikia nuomonę 
Komisijai. Komisija gali imtis 24 
straipsnio 3 dalyje numatytų veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Čikagos konvenciją valstybės narės yra atsakingos už oro navigacijos infrastruktūros 
ir paslaugų teikimą savo oro erdvėje bei skrydžių saugos užtikrinimą. Valstybės narės turėtų 
ir toliau būti atsakingos už tai, kokiu būdu jos nori teikti tokias paslaugas, įskaitant paslaugų 
teikėjo pasirinkimą. Šios atsakomybės perdavimas ekonomikos reguliavimo institucijai 
pareikalautų sudėtingų susitarimų, įskaitant atsakomybės paskirstymą.

Pakeitimas 567
Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 11 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai teikia 
oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją ir 
duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis ir pajamomis 
susijusią informaciją ir duomenis. Jei 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nebuvo 
pasiekti arba veiklos rezultatų planas 

Paskirti oro navigacijos paslaugų teikėjai 
teikia oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją ir 
duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis ir pajamomis 
susijusią informaciją ir duomenis. Jei 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nebuvo 
pasiekti arba veiklos rezultatų planas 
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nebuvo tinkamai įgyvendintas, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Kai tai objektyviai 
būtina, šios taisomosios priemonės gali 
apimti reikalavimą oro eismo paslaugų 
teikėjui perduoti atitinkamų paslaugų 
teikimą kitam oro eismo paslaugų 
teikėjui. Jei tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai ir toliau nepasiekiami arba veiklos 
rezultatų planas ir toliau įgyvendinamas 
netinkamai, arba nustatytos taisomosios 
priemonės netaikomos arba taikomos 
netinkamai, VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra pagal 24 straipsnio 2 dalį atlieka 
tyrimą ir pateikia nuomonę Komisijai. 
Komisija gali imtis 24 straipsnio 3 dalyje 
numatytų veiksmų.

nebuvo tinkamai įgyvendintas, nacionalinė 
priežiūros institucija priima sprendimus, 
kuriais pareikalaujama, kad oro 
navigacijos paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Jei tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai ir toliau nepasiekiami 
arba veiklos rezultatų planas ir toliau 
įgyvendinamas netinkamai, arba nustatytos 
taisomosios priemonės netaikomos arba 
taikomos netinkamai, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra pagal 24 straipsnio 2 
dalį atlieka tyrimą ir pateikia nuomonę 
Komisijai. Komisija gali imtis 24 
straipsnio 3 dalyje numatytų veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 568
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 11 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai teikia 
oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją ir 
duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis ir pajamomis 
susijusią informaciją ir duomenis. Jei 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nebuvo 
pasiekti arba veiklos rezultatų planas 
nebuvo tinkamai įgyvendintas, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Kai tai objektyviai 
būtina, šios taisomosios priemonės gali 
apimti reikalavimą oro eismo paslaugų 
teikėjui perduoti atitinkamų paslaugų 
teikimą kitam oro eismo paslaugų 

Paskirti oro navigacijos paslaugų teikėjai 
teikia oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją ir 
duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis ir pajamomis 
susijusią informaciją ir duomenis. Jei 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nebuvo 
pasiekti arba veiklos rezultatų planas 
nebuvo tinkamai įgyvendintas, nacionalinė 
priežiūros institucija priima sprendimus, 
kuriais pareikalaujama, kad oro 
navigacijos paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Jei tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai ir toliau nepasiekiami 
arba veiklos rezultatų planas ir toliau 
įgyvendinamas netinkamai, arba nustatytos 
taisomosios priemonės netaikomos arba 
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teikėjui. Jei tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai ir toliau nepasiekiami arba veiklos 
rezultatų planas ir toliau įgyvendinamas 
netinkamai, arba nustatytos taisomosios 
priemonės netaikomos arba taikomos 
netinkamai, VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra pagal 24 straipsnio 2 dalį atlieka 
tyrimą ir pateikia nuomonę Komisijai. 
Komisija gali imtis 24 straipsnio 3 dalyje 
numatytų veiksmų.

taikomos netinkamai, VRAĮ pagal 24 
straipsnio 2 dalį atlieka tyrimą ir pateikia 
nuomonę Komisijai. Komisija gali imtis 24 
straipsnio 3 dalyje numatytų veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos yra susipažinusios su konkrečių jų reguliuojamų 
subjektų vietos poreikiais, ypatumais, struktūromis ir apribojimais. Į šiuos aspektus reikia 
atsižvelgti rengiant taisomąsias priemones, skirtas tikslinių veiklos rezultatų rodiklių, kurių 
nepasiekia oro navigacijos paslaugų teikėjai, klausimui spręsti. Jei šiomis aplinkybėmis 
nacionalinė priežiūros institucija kaip taisomąją priemonę numato oro eismo paslaugų 
teikimą perduoti kitam oro navigacijos paslaugų teikėjui, sprendimą dėl galimo jos 
įgyvendinimo gali priimti tik atitinkama valstybė narė.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 11 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai teikia 
oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją ir 
duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis ir pajamomis 
susijusią informaciją ir duomenis. Jei 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nebuvo 
pasiekti arba veiklos rezultatų planas 
nebuvo tinkamai įgyvendintas, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Kai tai objektyviai 
būtina, šios taisomosios priemonės gali 
apimti reikalavimą oro eismo paslaugų 

Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai teikia 
oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją ir 
duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis ir pajamomis 
susijusią informaciją ir duomenis. Jei 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nebuvo 
pasiekti arba veiklos rezultatų planas 
nebuvo tinkamai įgyvendintas, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra, per bendrą 
sprendimų priėmimo procesą 
pasikonsultavusi su tinklo valdytoju, 
valstybėmis narėmis ir veiklą vykdančiais 
suinteresuotaisiais subjektais, priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama imtis 



PE680.885 132/212 AM\1223934LT.docx

LT

teikėjui perduoti atitinkamų paslaugų 
teikimą kitam oro eismo paslaugų 
teikėjui. Jei tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai ir toliau nepasiekiami arba veiklos 
rezultatų planas ir toliau įgyvendinamas 
netinkamai, arba nustatytos taisomosios 
priemonės netaikomos arba taikomos 
netinkamai, VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra pagal 24 straipsnio 2 dalį atlieka 
tyrimą ir pateikia nuomonę Komisijai. 
Komisija gali imtis 24 straipsnio 3 dalyje 
numatytų veiksmų.

taisomųjų priemonių. Jei tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai ir toliau nepasiekiami 
arba veiklos rezultatų planas ir toliau 
įgyvendinamas netinkamai, arba nustatytos 
taisomosios priemonės netaikomos arba 
taikomos netinkamai, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra pagal 24 straipsnio 2 
dalį atlieka tyrimą ir pateikia nuomonę 
Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 570
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 11 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai teikia 
oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją ir 
duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis ir pajamomis 
susijusią informaciją ir duomenis. Jei 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nebuvo 
pasiekti arba veiklos rezultatų planas 
nebuvo tinkamai įgyvendintas, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Kai tai objektyviai 
būtina, šios taisomosios priemonės gali 
apimti reikalavimą oro eismo paslaugų 
teikėjui perduoti atitinkamų paslaugų 
teikimą kitam oro eismo paslaugų 
teikėjui. Jei tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai ir toliau nepasiekiami arba veiklos 
rezultatų planas ir toliau įgyvendinamas 
netinkamai, arba nustatytos taisomosios 
priemonės netaikomos arba taikomos 
netinkamai, VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra pagal 24 straipsnio 2 dalį atlieka 

Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai 
nacionalinei priežiūros institucijai teikia 
oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją ir 
duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis susijusią 
informaciją ir duomenis. Nacionalinė 
priežiūros institucija kasmet praneša 
VRAĮ funkcijas atliekančiai Agentūrai 
apie tai, kaip paskirti oro eismo paslaugų 
teikėjai pasiekė tikslinius veiklos rezultatų 
rodiklius, pirmoje pastraipoje nurodytų 
reguliarių ataskaitų teikimo tikslais. Jei 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nebuvo 
pasiekti arba veiklos rezultatų planas 
nebuvo tinkamai įgyvendintas, nacionalinė 
priežiūros institucija priima sprendimus, 
kuriais pareikalaujama, kad oro eismo 
paslaugų teikėjai imtųsi taisomųjų 
priemonių. Jei tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai ir toliau nepasiekiami arba veiklos 
rezultatų planas ir toliau įgyvendinamas 
netinkamai, arba nustatytos taisomosios 
priemonės netaikomos arba taikomos 
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tyrimą ir pateikia nuomonę Komisijai. 
Komisija gali imtis 24 straipsnio 3 dalyje 
numatytų veiksmų.

netinkamai, VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra, bendradarbiaudama su 
nacionaline priežiūros institucija, pagal 
24 straipsnio 2 dalį atlieka tyrimą ir 
pateikia nuomonę Komisijai. Komisija gali 
imtis 24 straipsnio 3 dalyje numatytų 
veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 571
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 11 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai teikia 
oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją ir 
duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis ir pajamomis 
susijusią informaciją ir duomenis. Jei 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nebuvo 
pasiekti arba veiklos rezultatų planas 
nebuvo tinkamai įgyvendintas, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Kai tai objektyviai 
būtina, šios taisomosios priemonės gali 
apimti reikalavimą oro eismo paslaugų 
teikėjui perduoti atitinkamų paslaugų 
teikimą kitam oro eismo paslaugų teikėjui. 
Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai ir 

Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai teikia 
oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją ir 
duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis ir pajamomis 
susijusią informaciją ir duomenis. Jei 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nebuvo 
pasiekti arba veiklos rezultatų planas 
nebuvo tinkamai įgyvendintas, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių, įskaitant baudas ir 
periodinius sankcijų mokėjimus. Kai tai 
objektyviai būtina, šios taisomosios 
priemonės gali apimti reikalavimą oro 
eismo paslaugų teikėjui perduoti 
atitinkamų paslaugų teikimą kitam oro 
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toliau nepasiekiami arba veiklos rezultatų 
planas ir toliau įgyvendinamas netinkamai, 
arba nustatytos taisomosios priemonės 
netaikomos arba taikomos netinkamai, 
VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra pagal 
24 straipsnio 2 dalį atlieka tyrimą ir 
pateikia nuomonę Komisijai. Komisija gali 
imtis 24 straipsnio 3 dalyje numatytų 
veiksmų.

eismo paslaugų teikėjui. Jei tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ir toliau 
nepasiekiami arba veiklos rezultatų planas 
ir toliau įgyvendinamas netinkamai, arba 
nustatytos taisomosios priemonės 
netaikomos arba taikomos netinkamai, 
VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra pagal 
24 straipsnio 2 dalį atlieka tyrimą ir 
pateikia nuomonę Komisijai. Komisija gali 
imtis 24 straipsnio 3 dalyje numatytų 
veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 572
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 573
Robert Roos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis



AM\1223934LT.docx 135/212 PE680.885

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pageidautina gerokai sutrumpinti 10–25 straipsnių tekstą, kad būtų išdėstyti tik pagrindiniai 
punktai. 12–18 straipsniai galėtų būti išbraukti, nes šią išsamią informaciją geriausia būtų 
įtraukti į įgyvendinimo taisyklę.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskirtų oro eismo paslaugų teikėjų 
teikiamų terminalo oro navigacijos 
paslaugų veiklos rezultatų planai ir 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai

Terminalo oro navigacijos paslaugų 
veiklos rezultatų planai ir tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai

Or. en

Pakeitimas 575
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos rezultatų planų projektai priimami 
po to, kai nustatomi Sąjungos masto 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, ir prieš 
prasidedant atitinkamam ataskaitiniam 
laikotarpiui. Juose nustatomi su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derantys terminalo oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai pagrindinių – aplinkos 

Veiklos rezultatų planų projektai priimami 
po to, kai nustatomi Sąjungos masto 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, ir prieš 
prasidedant atitinkamam ataskaitiniam 
laikotarpiui. Juose nustatomi su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais, visų pirma Europos klimato 
teisės akte nustatytu tikslu laiku sumažinti 
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apsaugos, pajėgumų ir ekonominio 
efektyvumo – sričių veiklos rezultatų 
rodikliai. Rengiant šiuos veiklos rezultatų 
planų projektus atsižvelgiama į Europos 
OEV pagrindinį planą. Veiklos rezultatų 
planų projektai skelbiami viešai.

išmetamųjų teršalų kiekį, taip pat visišku 
suderinamumu su Europos žaliojo kurso 
tikslais, derantys maršruto oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai pagrindinių – saugos, 
klimato, aplinkos apsaugos ir ekonominio 
efektyvumo – sričių veiklos rezultatų 
rodikliai. Rengiant šiuos veiklos rezultatų 
planų projektus atsižvelgiama į Europos 
OEV pagrindinį planą. Veiklos rezultatų 
planų projektai skelbiami viešai.

Or. en

Pakeitimas 576
Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos rezultatų planų projektai priimami 
po to, kai nustatomi Sąjungos masto 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, ir 
prieš prasidedant atitinkamam 
ataskaitiniam laikotarpiui. Juose nustatomi 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais derantys terminalo oro 
navigacijos paslaugų tiksliniai 
pagrindinių – aplinkos apsaugos, pajėgumų 
ir ekonominio efektyvumo – sričių veiklos 
rezultatų rodikliai. Rengiant šiuos veiklos 
rezultatų planų projektus atsižvelgiama į 
Europos OEV pagrindinį planą. Veiklos 
rezultatų planų projektai skelbiami viešai.

Veiklos rezultatų planų projektai priimami 
prieš prasidedant atitinkamam 
ataskaitiniam laikotarpiui. Juose nustatomi 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai pagrindinių – aplinkos apsaugos, 
pajėgumų ir ekonominio efektyvumo – 
sričių veiklos rezultatų rodikliai. Rengiant 
šiuos veiklos rezultatų planų projektus 
atsižvelgiama į Europos OEV pagrindinį 
planą. Veiklos rezultatų planų projektai 
skelbiami viešai.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos rezultatų planų projektai priimami 
po to, kai nustatomi Sąjungos masto 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, ir 
prieš prasidedant atitinkamam 
ataskaitiniam laikotarpiui. Juose nustatomi 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais derantys terminalo oro 
navigacijos paslaugų tiksliniai 
pagrindinių – aplinkos apsaugos, pajėgumų 
ir ekonominio efektyvumo – sričių veiklos 
rezultatų rodikliai. Rengiant šiuos veiklos 
rezultatų planų projektus atsižvelgiama į 
Europos OEV pagrindinį planą. Veiklos 
rezultatų planų projektai skelbiami viešai.

Veiklos rezultatų planų projektai priimami 
prieš prasidedant atitinkamam 
ataskaitiniam laikotarpiui. Juose nustatomi 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai pagrindinių – aplinkos apsaugos, 
pajėgumų ir ekonominio efektyvumo – 
sričių veiklos rezultatų rodikliai. Rengiant 
šiuos veiklos rezultatų planų projektus 
atsižvelgiama į Europos OEV pagrindinį 
planą. Veiklos rezultatų planų projektai 
skelbiami viešai.

Or. en

Pakeitimas 578
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos rezultatų planų projektai priimami 
po to, kai nustatomi Sąjungos masto 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, ir 
prieš prasidedant atitinkamam 
ataskaitiniam laikotarpiui. Juose nustatomi 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais derantys terminalo oro 
navigacijos paslaugų tiksliniai 
pagrindinių – aplinkos apsaugos, pajėgumų 
ir ekonominio efektyvumo – sričių veiklos 
rezultatų rodikliai. Rengiant šiuos veiklos 
rezultatų planų projektus atsižvelgiama į 
Europos OEV pagrindinį planą. Veiklos 
rezultatų planų projektai skelbiami viešai.

Veiklos rezultatų planų projektai priimami 
prieš prasidedant atitinkamam 
ataskaitiniam laikotarpiui. Juose nustatomi 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai pagrindinių – aplinkos apsaugos, 
pajėgumų ir ekonominio efektyvumo – 
sričių veiklos rezultatų rodikliai. Rengiant 
šiuos veiklos rezultatų planų projektus 
atsižvelgiama į Europos OEV pagrindinį 
planą. Veiklos rezultatų planų projektai 
skelbiami viešai.

Or. en
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Pagrindimas

Padėtis tinklo terminalų teritorijose yra labai įvairi, nes daugybė vietos veiksnių daro poveikį 
veiklos rezultatams ir galimybėms atlikti patobulinimus. Be to, ES tiksliniais rodikliais būtų 
apribota nacionalinių priežiūros institucijų galimybė nustatyti tikslinius rodiklius, tiksliai 
atspindinčius vietos sąlygas, t. y. susijusius su konkrečia oro uosto ar terminalo teritorija.

Pakeitimas 579
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos rezultatų planų projektai priimami 
po to, kai nustatomi Sąjungos masto 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, ir 
prieš prasidedant atitinkamam 
ataskaitiniam laikotarpiui. Juose nustatomi 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais derantys terminalo oro 
navigacijos paslaugų tiksliniai 
pagrindinių – aplinkos apsaugos, pajėgumų 
ir ekonominio efektyvumo – sričių veiklos 
rezultatų rodikliai. Rengiant šiuos veiklos 
rezultatų planų projektus atsižvelgiama į 
Europos OEV pagrindinį planą. Veiklos 
rezultatų planų projektai skelbiami viešai.

Veiklos rezultatų planų projektai priimami 
prieš prasidedant atitinkamam 
ataskaitiniam laikotarpiui. Juose nustatomi 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai pagrindinių – aplinkos apsaugos, 
pajėgumų ir ekonominio efektyvumo – 
sričių veiklos rezultatų rodikliai. Rengiant 
šiuos veiklos rezultatų planų projektus 
atsižvelgiama į Europos OEV pagrindinį 
planą. Veiklos rezultatų planų projektai 
skelbiami viešai.

Or. en

Pagrindimas

Padėtis daugelyje tinklo terminalų yra labai įvairi, nes daugybė vietos veiksnių daro poveikį 
veiklos rezultatams ir galimybėms atlikti patobulinimus. Be to, ES tiksliniais rodikliais būtų 
apribota nacionalinių priežiūros institucijų galimybė nustatyti tikslinius rodiklius, tiksliai 
atspindinčius vietos sąlygas, t. y. susijusius su konkrečia oro uosto ar terminalo teritorija.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos rezultatų planų projektai priimami 
po to, kai nustatomi Sąjungos masto 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, ir prieš 
prasidedant atitinkamam ataskaitiniam 
laikotarpiui. Juose nustatomi su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derantys terminalo oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai pagrindinių – aplinkos 
apsaugos, pajėgumų ir ekonominio 
efektyvumo – sričių veiklos rezultatų 
rodikliai. Rengiant šiuos veiklos rezultatų 
planų projektus atsižvelgiama į Europos 
OEV pagrindinį planą. Veiklos rezultatų 
planų projektai skelbiami viešai.

Veiklos rezultatų planų projektai priimami 
po to, kai nustatomi Sąjungos masto 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, ir prieš 
prasidedant atitinkamam ataskaitiniam 
laikotarpiui. Juose nustatomi su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derantys terminalo oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai pagrindinių – aplinkos 
apsaugos, pajėgumų ir ekonominio 
efektyvumo – sričių veiklos rezultatų 
rodikliai. Rengiant šiuos veiklos rezultatų 
planų projektus prisidedama prie Europos 
OEV pagrindinio plano įgyvendinimo. 
Veiklos rezultatų planų projektai skelbiami 
viešai.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į 1 dalyje nurodytus terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus įtraukiama aktuali tinklo 
valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdami tuos planų projektus, paskirti 
oro eismo paslaugų teikėjai konsultuojasi 
su oro erdvės naudotojų atstovais ir 
prireikus karinėmis institucijomis, oro 
uostų operatoriais ir oro uostų 
koordinatoriais. Paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai taip pat pateikia tuos 
planus už jų sertifikavimą atsakingai 
nacionalinei kompetentingai institucijai – 
ji patikrina atitiktį Reglamentui (ES) 
2018/1139 ir pagal jį priimtiems 
deleguotiesiems bei įgyvendinimo aktams.

2. Į 1 dalyje nurodytus terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus įtraukiama aktuali tinklo 
valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdami tuos planų projektus, paskirti 
oro eismo paslaugų teikėjai konsultuojasi 
su oro erdvės naudotojų atstovais ir 
prireikus karinėmis institucijomis, oro 
uostų operatoriais ir oro uostų 
koordinatoriais. Paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai taip pat pateikia tuos 
planus nacionalinei priežiūros institucijai.
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Or. en

Pakeitimas 582
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į 1 dalyje nurodytus terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus įtraukiama aktuali tinklo 
valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdami tuos planų projektus, paskirti 
oro eismo paslaugų teikėjai konsultuojasi 
su oro erdvės naudotojų atstovais ir 
prireikus karinėmis institucijomis, oro 
uostų operatoriais ir oro uostų 
koordinatoriais. Paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai taip pat pateikia tuos 
planus už jų sertifikavimą atsakingai 
nacionalinei kompetentingai institucijai – 
ji patikrina atitiktį Reglamentui (ES) 
2018/1139 ir pagal jį priimtiems 
deleguotiesiems bei įgyvendinimo aktams.

2. Į 1 dalyje nurodytus terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus įtraukiama aktuali tinklo 
valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdami tuos planų projektus, paskirti 
oro eismo paslaugų teikėjai konsultuojasi 
su oro erdvės naudotojų atstovais ir 
prireikus karinėmis institucijomis, oro 
uostų operatoriais ir oro uostų 
koordinatoriais. Paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai taip pat pateikia tuos 
planus nacionalinei priežiūros institucijai.

Or. en

Pakeitimas 583
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į 1 dalyje nurodytus terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus įtraukiama aktuali tinklo 
valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdami tuos planų projektus, paskirti 
oro eismo paslaugų teikėjai konsultuojasi 
su oro erdvės naudotojų atstovais ir 
prireikus karinėmis institucijomis, oro 

2. Į 1 dalyje nurodytus terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus įtraukiama aktuali tinklo 
valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdami tuos planų projektus, paskirti 
oro eismo paslaugų teikėjai konsultuojasi 
su oro erdvės naudotojų atstovais, oro 
navigacijos paslaugų teikėjų darbuotojų 
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uostų operatoriais ir oro uostų 
koordinatoriais. Paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai taip pat pateikia tuos 
planus už jų sertifikavimą atsakingai 
nacionalinei kompetentingai institucijai – ji 
patikrina atitiktį Reglamentui (ES) 
2018/1139 ir pagal jį priimtiems 
deleguotiesiems bei įgyvendinimo aktams.

atstovais, mokslo srities specialistais 
klimato ir aplinkos apsaugos klausimais, 
taip pat prireikus karinėmis institucijomis, 
oro uostų operatoriais ir oro uostų 
koordinatoriais. Paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai taip pat pateikia tuos 
planus už jų sertifikavimą atsakingai 
nacionalinei kompetentingai institucijai – ji 
patikrina atitiktį Reglamentui (ES) 
2018/1139 ir pagal jį priimtiems 
deleguotiesiems bei įgyvendinimo aktams.

Or. en

Pakeitimas 584
Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į 1 dalyje nurodytus terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus įtraukiama aktuali tinklo 
valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdami tuos planų projektus, paskirti 
oro eismo paslaugų teikėjai konsultuojasi 
su oro erdvės naudotojų atstovais ir 
prireikus karinėmis institucijomis, oro 
uostų operatoriais ir oro uostų 
koordinatoriais. Paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai taip pat pateikia tuos 
planus už jų sertifikavimą atsakingai 
nacionalinei kompetentingai institucijai – ji 
patikrina atitiktį Reglamentui (ES) 
2018/1139 ir pagal jį priimtiems 
deleguotiesiems bei įgyvendinimo aktams.

2. Į 1 dalyje nurodytus terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektus įtraukiama aktuali tinklo 
valdytojo pateikta informacija. Prieš 
priimdami tuos planų projektus, paskirti 
oro eismo paslaugų teikėjai konsultuojasi 
su oro erdvės naudotojų atstovais, oro 
uostų operatoriais ir oro uostų 
koordinatoriais. Prireikus taip pat 
konsultuojamasi su karinėmis 
institucijomis. Paskirti oro eismo paslaugų 
teikėjai taip pat pateikia tuos planus už jų 
sertifikavimą atsakingai nacionalinei 
kompetentingai institucijai – ji patikrina 
atitiktį Reglamentui (ES) 2018/1139 ir 
pagal jį priimtiems deleguotiesiems bei 
įgyvendinimo aktams.

Or. de

Pakeitimas 585
Bogusław Liberadzki
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Terminalo oro navigacijos paslaugų 
veiklos rezultatų planų projektuose 
nustatyti terminalo oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai turi derėti su atitinkamais 
Sąjungos masto tiksliniais visų 
pagrindinių sričių veiklos rezultatų 
rodikliais ir atitikti papildomas trečioje 
pastraipoje nustatytas sąlygas.

3. Terminalo oro navigacijos paslaugų 
veiklos rezultatų planų projektuose 
nustatyti terminalo oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Terminalo oro navigacijos paslaugų 
veiklos rezultatų planų projektuose 
nustatyti terminalo oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai turi derėti su atitinkamais 
Sąjungos masto tiksliniais visų 
pagrindinių sričių veiklos rezultatų 
rodikliais ir atitikti papildomas trečioje 
pastraipoje nustatytas sąlygas.

3. Terminalo oro navigacijos paslaugų 
veiklos rezultatų planų projektuose 
nustatyti terminalo oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai.

Or. en

Pakeitimas 587
Karima Delli

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

3. Terminalo oro navigacijos paslaugų 
veiklos rezultatų planų projektuose 
nustatyti terminalo oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai turi derėti su atitinkamais 
Sąjungos masto tiksliniais visų pagrindinių 
sričių veiklos rezultatų rodikliais ir atitikti 
papildomas trečioje pastraipoje nustatytas 
sąlygas.

3. Terminalo oro navigacijos paslaugų 
veiklos rezultatų planų projektuose 
nustatyti terminalo oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai turi derėti su atitinkamais 
Sąjungos masto tiksliniais visų pagrindinių 
sričių veiklos rezultatų rodikliais, visų 
pirma klimato ir aplinkos apsaugos 
srityse, pvz., skirtingais poveikį klimatui 
darančiais išmetamaisiais teršalais, ir 
atitikti papildomas trečioje pastraipoje 
nustatytas sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 588
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Terminalo oro navigacijos paslaugų 
veiklos rezultatų planų projektuose 
nustatyti terminalo oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai turi derėti su atitinkamais 
Sąjungos masto tiksliniais visų 
pagrindinių sričių veiklos rezultatų 
rodikliais ir atitikti papildomas trečioje 
pastraipoje nustatytas sąlygas.

3. Terminalo oro navigacijos paslaugų 
veiklos rezultatų planų projektuose 
nustatyti terminalo oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai. Veiklos rezultatų planų projektai 
turi atitikti šias sąlygas:

Or. en

Pagrindimas

Padėtis tinklo terminalų teritorijose yra labai įvairi, nes daugybė vietos veiksnių daro poveikį 
veiklos rezultatams ir galimybėms atlikti patobulinimus. Be to, ES tiksliniais rodikliais būtų 
apribota nacionalinių priežiūros institucijų galimybė nustatyti tikslinius rodiklius, tiksliai 
atspindinčius vietos sąlygas, t. y. susijusius su konkrečia oro uosto ar terminalo teritorija.
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Pakeitimas 589
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant, ar terminalo oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai dera su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais, 
remiamasi šiais kriterijais:

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 590
Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant, ar terminalo oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai dera su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais, 
remiamasi šiais kriterijais:

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 591
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant, ar terminalo oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai dera su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais, 
remiamasi šiais kriterijais:

Kriterijai yra šie:
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Or. en

Pakeitimas 592
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant, ar terminalo oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai dera su Sąjungos masto tiksliniais 
veiklos rezultatų rodikliais, remiamasi šiais 
kriterijais:

Nustatant, ar terminalo navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai dera su Sąjungos masto tiksliniais 
veiklos rezultatų rodikliais, remiamasi bent 
vienu iš šių kriterijų:

Or. en

Pakeitimas 593
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei kartu su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais yra 
nustatytos paskirstytosios vertės – veiklos 
rezultatų plano projekte nurodytų 
tikslinių veiklos rezultatų rodiklių 
palyginimu su tomis paskirstytosiomis 
vertėmis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 594
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei kartu su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais yra 
nustatytos paskirstytosios vertės – veiklos 
rezultatų plano projekte nurodytų 
tikslinių veiklos rezultatų rodiklių 
palyginimu su tomis paskirstytosiomis 
vertėmis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 595
Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei kartu su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais yra 
nustatytos paskirstytosios vertės – veiklos 
rezultatų plano projekte nurodytų 
tikslinių veiklos rezultatų rodiklių 
palyginimu su tomis paskirstytosiomis 
vertėmis;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 596
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) veiklos rezultatų gerėjimo per 
ataskaitinį laikotarpį, su kuriuo susijęs 
veiklos rezultatų planas, ir, papildomai, per 
bendrą laikotarpį, kurį sudaro ankstesnis 
ataskaitinis laikotarpis ir ataskaitinis 
laikotarpis, su kuriuo susijęs veiklos 

b) pateikiamas veiklos rezultatų 
gerėjimo per ataskaitinį laikotarpį, su 
kuriuo susijęs veiklos rezultatų planas, ir, 
papildomai, per bendrą laikotarpį, kurį 
sudaro ankstesnis ataskaitinis laikotarpis ir 
ataskaitinis laikotarpis, su kuriuo susijęs 
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rezultatų planas, vertinimu; veiklos rezultatų planas, vertinimas, 
tinkamai atsižvelgiant į vietos aplinkybes;

Or. en

Pakeitimas 597
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) veiklos rezultatų gerėjimo per 
ataskaitinį laikotarpį, su kuriuo susijęs 
veiklos rezultatų planas, ir, papildomai, per 
bendrą laikotarpį, kurį sudaro ankstesnis 
ataskaitinis laikotarpis ir ataskaitinis 
laikotarpis, su kuriuo susijęs veiklos 
rezultatų planas, vertinimu;

b) planuose turi būti pateiktas veiklos 
rezultatų gerėjimo per ataskaitinį 
laikotarpį, su kuriuo susijęs veiklos 
rezultatų planas, ir, papildomai, per bendrą 
laikotarpį, kurį sudaro ankstesnis 
ataskaitinis laikotarpis ir ataskaitinis 
laikotarpis, su kuriuo susijęs veiklos 
rezultatų planas, vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 598
Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atitinkamo oro eismo paslaugų 
teikėjo numatomų veiklos rezultatų 
palyginimu su tai pačiai lyginamajai 
grupei priklausančių kitų oro eismo 
paslaugų teikėjų numatomais veiklos 
rezultatais.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 599
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atitinkamo oro eismo paslaugų 
teikėjo numatomų veiklos rezultatų 
palyginimu su tai pačiai lyginamajai 
grupei priklausančių kitų oro eismo 
paslaugų teikėjų numatomais veiklos 
rezultatais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 600
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atitinkamo oro eismo paslaugų 
teikėjo numatomų veiklos rezultatų 
palyginimu su tai pačiai lyginamajai 
grupei priklausančių kitų oro eismo 
paslaugų teikėjų numatomais veiklos 
rezultatais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 601
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, veiklos rezultatų plano projektas 
turi atitikti šias sąlygas:

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 602
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, veiklos rezultatų plano projektas 
turi atitikti šias sąlygas:

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 603
Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, veiklos rezultatų plano projektas 
turi atitikti šias sąlygas:

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 604
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pagrindinės prielaidos, kuriomis 
remiantis nustatomi tiksliniai rodikliai ir 
priemonės jiems per ataskaitinį laikotarpį 
pasiekti, be kita ko, bazinės vertės, eismo 
prognozės ir ekonominės prielaidos, turi 
būti tikslios, tinkamos ir nuoseklios;

a) įtrauktos pagrindinės prielaidos, 
kuriomis remiantis nustatomi tiksliniai 
rodikliai ir priemonės jiems per ataskaitinį 
laikotarpį pasiekti, be kita ko, bazinės 
vertės, eismo prognozės ir ekonominės 
prielaidos, turi būti tikslios, tinkamos ir 
nuoseklios;

Or. en
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Pakeitimas 605
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) veiklos rezultatų plano projektas 
turi būti išsamus – jame turi netrūkti 
duomenų ir pagrindžiamosios medžiagos;

b) turi būti išsamus – jame turi 
netrūkti duomenų ir pagrindžiamosios 
medžiagos;

Or. en

Pakeitimas 606
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) aprašyta, kaip planu ir jame 
numatytais tiksliniais rodikliais padedama 
siekti bendrų 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų Bendro Europos dangaus tikslų.

Or. en

Pakeitimas 607
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei oro eismo paslaugų teikėjas yra 
paskirtas teikti ir maršruto, ir terminalo oro 
navigacijos paslaugas, nacionalinei 
priežiūros institucijai turi būti pateiktas tas 
terminalo oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatų plano projektas, dėl kurio gautas 

5. Jei oro eismo paslaugų teikėjas yra 
paskirtas teikti ir maršruto, ir terminalo oro 
navigacijos paslaugas, nacionalinei 
priežiūros institucijai turi būti pateiktas tas 
terminalo oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatų plano projektas, dėl kurio gautas 
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teigiamas VRAĮ funkcijas atliekančios 
Agentūros pagal 13 straipsnio 6 dalies 
trečią pastraipą priimtas sprendimas dėl 
sąnaudų paskirstymo.

teigiamas nacionalinės priežiūros 
institucijos pagal 13 straipsnio 6 dalies 
trečią pastraipą priimtas sprendimas dėl 
sąnaudų paskirstymo.

Or. en

Pagrindimas

Sprendimą dėl sąnaudų paskirstymo turėtų priimti nacionalinė priežiūros institucija, ji taip 
pat turėtų užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta į vietos aplinkybes.

Pakeitimas 608
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei oro eismo paslaugų teikėjas yra 
paskirtas teikti ir maršruto, ir terminalo oro 
navigacijos paslaugas, nacionalinei 
priežiūros institucijai turi būti pateiktas tas 
terminalo oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatų plano projektas, dėl kurio gautas 
teigiamas VRAĮ funkcijas atliekančios 
Agentūros pagal 13 straipsnio 6 dalies 
trečią pastraipą priimtas sprendimas dėl 
sąnaudų paskirstymo.

5. Jei oro eismo paslaugų teikėjas yra 
paskirtas teikti ir maršruto, ir terminalo oro 
navigacijos paslaugas, nacionalinei 
priežiūros institucijai turi būti pateiktas tas 
terminalo oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatų plano projektas, dėl kurio gautas 
teigiamas VRAĮ pagal 13 straipsnio 6 
dalies trečią pastraipą priimtas sprendimas 
dėl sąnaudų paskirstymo.

Or. en

Pakeitimas 609
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Remdamasi 3 dalyje nustatytais 
kriterijais ir sąlygomis, nacionalinė 
priežiūros institucija atlieka terminalo oro 
navigacijos paslaugų tikslinių veiklos 

6. Remdamasi 3 dalyje nustatytais 
kriterijais ir sąlygomis, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra atlieka terminalo oro 
navigacijos paslaugų tikslinių veiklos 
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rezultatų rodiklių ir veiklos rezultatų planų 
vertinimą. Tais atvejais, kai taikoma 5 
dalis, nacionalinė priežiūros institucija 
savo vertinimą grindžia VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros sprendimo dėl 
sąnaudų paskirstymo išvadomis.

rezultatų rodiklių ir veiklos rezultatų planų 
vertinimą, visų pirma klimato ir aplinkos 
apsaugos srityse, siekdama užtikrinti, kad 
jie būtų visiškai suderinti su Europos 
klimato teisės akte nustatytais išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo tiksliniais 
rodikliais ir Europos žaliojo kurso 
tikslais. Tais atvejais, kai taikoma 5 dalis, 
nacionalinė priežiūros institucija savo 
vertinimą grindžia VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros sprendimo dėl 
sąnaudų paskirstymo išvadomis.

Or. en

Pakeitimas 610
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Remdamasi 3 dalyje nustatytais 
kriterijais ir sąlygomis, nacionalinė 
priežiūros institucija atlieka terminalo oro 
navigacijos paslaugų tikslinių veiklos 
rezultatų rodiklių ir veiklos rezultatų planų 
vertinimą. Tais atvejais, kai taikoma 5 
dalis, nacionalinė priežiūros institucija 
savo vertinimą grindžia VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros sprendimo dėl 
sąnaudų paskirstymo išvadomis.

6. Remdamasi 3 dalyje nustatytais 
kriterijais ir sąlygomis, nacionalinė 
priežiūros institucija atlieka terminalo oro 
navigacijos paslaugų tikslinių veiklos 
rezultatų rodiklių ir veiklos rezultatų planų 
vertinimą. Tais atvejais, kai taikoma 5 
dalis, nacionalinė priežiūros institucija 
apsvarsto savo ankstesnį sprendimą dėl 
sąnaudų paskirstymo.

Or. en

Pagrindimas

Padėtis tinklo terminalų teritorijose yra labai įvairi, nes daugybė vietos veiksnių daro poveikį 
veiklos rezultatams ir galimybėms atlikti patobulinimus. Be to, ES tiksliniais rodikliais būtų 
apribota nacionalinių priežiūros institucijų galimybė nustatyti tikslinius rodiklius, tiksliai 
atspindinčius vietos sąlygas, t. y. susijusius su konkrečia oro uosto ar terminalo teritorija. 

Pakeitimas 611
Bogusław Liberadzki
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Remdamasi 3 dalyje nustatytais 
kriterijais ir sąlygomis, nacionalinė 
priežiūros institucija atlieka terminalo oro 
navigacijos paslaugų tikslinių veiklos 
rezultatų rodiklių ir veiklos rezultatų planų 
vertinimą. Tais atvejais, kai taikoma 5 
dalis, nacionalinė priežiūros institucija 
savo vertinimą grindžia VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros sprendimo dėl 
sąnaudų paskirstymo išvadomis.

6. Remdamasi 3 dalyje nustatytais 
kriterijais ir sąlygomis, nacionalinė 
priežiūros institucija atlieka terminalo oro 
navigacijos paslaugų tikslinių veiklos 
rezultatų rodiklių ir veiklos rezultatų planų 
vertinimą. Tais atvejais, kai taikoma 5 
dalis, nacionalinė priežiūros institucija 
savo vertinimą grindžia VRAĮ sprendimo 
dėl sąnaudų paskirstymo išvadomis.

Or. en

Pakeitimas 612
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nacionalinė priežiūros institucija 
nustato, kad vienas ar keli terminalo oro 
navigacijos paslaugų tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai nedera su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais arba kad veiklos rezultatų planas 
neatitinka 3 dalyje nustatytų papildomų 
sąlygų, ji atsisako jį patvirtinti.

Jei nacionalinė priežiūros institucija 
nustato, kad veiklos rezultatų planas 
neatitinka 3 dalyje nustatytų sąlygų, ji 
atsisako jį patvirtinti.

Or. en

Pakeitimas 613
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nacionalinė priežiūros institucija 
nustato, kad vienas ar keli terminalo oro 
navigacijos paslaugų tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai nedera su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais arba kad veiklos rezultatų planas 
neatitinka 3 dalyje nustatytų papildomų 
sąlygų, ji atsisako jį patvirtinti.

Jei nacionalinė priežiūros institucija 
nustato, kad veiklos rezultatų planas 
neatitinka 3 dalyje nustatytų sąlygų, ji 
atsisako jį patvirtinti.

Or. en

Pakeitimas 614
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nacionalinė priežiūros institucija 
nustato, kad vienas ar keli terminalo oro 
navigacijos paslaugų tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai nedera su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais arba kad veiklos rezultatų planas 
neatitinka 3 dalyje nustatytų papildomų 
sąlygų, ji atsisako jį patvirtinti.

Jei nacionalinė priežiūros institucija 
nustato, kad veiklos rezultatų planas 
neatitinka 3 dalies a–c punktuose nustatytų 
sąlygų, ji atsisako jį patvirtinti.

Or. en

Pagrindimas

Padėtis daugelyje tinklo terminalų yra labai įvairi, nes daugybė vietos veiksnių daro poveikį 
veiklos rezultatams ir galimybėms atlikti patobulinimus. Be to, ES tiksliniais rodikliais būtų 
apribota nacionalinių priežiūros institucijų galimybė nustatyti tikslinius rodiklius, tiksliai 
atspindinčius vietos sąlygas, t. y. susijusius su konkrečia oro uosto ar terminalo teritorija.

Pakeitimas 615
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei nacionalinė priežiūros institucija 
pagal 6 dalį atsisako patvirtinti veiklos 
rezultatų plano projektą, atitinkamas 
paskirtas oro eismo paslaugų teikėjas 
pateikia peržiūrėtą veiklos rezultatų plano 
projektą, kurį rengiant, be kita ko, prireikus 
pakoreguojami tiksliniai rodikliai.

7. Jei VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra pagal 6 dalį atsisako patvirtinti 
veiklos rezultatų plano projektą, 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas pateikia peržiūrėtą veiklos 
rezultatų plano projektą, kurį rengiant, be 
kita ko, prireikus pakoreguojami tiksliniai 
rodikliai, visų pirma klimato ir aplinkos 
apsaugos srityse, siekiant užtikrinti, kad 
jie būtų visiškai suderinti su Europos 
klimato teisės akte nustatytais išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo tiksliniais 
rodikliais ir Europos žaliojo kurso 
tikslais.

Or. en

Pakeitimas 616
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 7 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, nacionalinė priežiūros 
institucija, atsižvelgdama į 6 dalyje 
nurodytame sprendime padarytas išvadas, 
atitinkamam paskirtam oro eismo paslaugų 
teikėjui nustato su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derančius tikslinius veiklos rezultatų 
rodiklius. Galutiniame veiklos rezultatų 
plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi tie nacionalinės 
priežiūros institucijos nustatyti tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ir aprašomos 

Jei pagal 7 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, visų pirma 
atsižvelgiant į visišką suderinamumą su 
Europos klimato teisės akte nustatytais 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
tiksliniais rodikliais ir Europos žaliojo 
kurso tikslais, nacionalinė priežiūros 
institucija, atsižvelgdama į 6 dalyje 
nurodytame sprendime padarytas išvadas, 
atitinkamam paskirtam oro eismo paslaugų 
teikėjui nustato su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derančius tikslinius veiklos rezultatų 
rodiklius. Galutiniame veiklos rezultatų 
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priemonės jiems pasiekti. plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi tie nacionalinės 
priežiūros institucijos nustatyti tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ir aprašomos 
priemonės jiems pasiekti, visų pirma 
klimato ir aplinkos apsaugos srityse.

Or. en

Pakeitimas 617
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 7 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, nacionalinė priežiūros 
institucija, atsižvelgdama į 6 dalyje 
nurodytame sprendime padarytas išvadas, 
atitinkamam paskirtam oro eismo paslaugų 
teikėjui nustato su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derančius tikslinius veiklos rezultatų 
rodiklius. Galutiniame veiklos rezultatų 
plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi tie nacionalinės 
priežiūros institucijos nustatyti tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ir aprašomos 
priemonės jiems pasiekti.

Jei pagal 7 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su 3 dalyje nustatytomis sąlygomis, 
nacionalinė priežiūros institucija, 
atsižvelgdama į 6 dalyje nurodytame 
sprendime padarytas išvadas, atitinkamam 
paskirtam oro eismo paslaugų teikėjui 
nustato tikslinius veiklos rezultatų 
rodiklius. Galutiniame veiklos rezultatų 
plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi tie nacionalinės 
priežiūros institucijos nustatyti tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ir aprašomos 
priemonės jiems pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 618
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 7 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, nacionalinė priežiūros 
institucija, atsižvelgdama į 6 dalyje 
nurodytame sprendime padarytas išvadas, 
atitinkamam paskirtam oro eismo paslaugų 
teikėjui nustato su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derančius tikslinius veiklos rezultatų 
rodiklius. Galutiniame veiklos rezultatų 
plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi tie nacionalinės 
priežiūros institucijos nustatyti tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ir aprašomos 
priemonės jiems pasiekti.

Jei pagal 7 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai vis dar 
nedera su 3 dalyje aprašytomis sąlygomis, 
nacionalinė priežiūros institucija, 
atsižvelgdama į 6 dalyje nurodytame 
sprendime padarytas išvadas, atitinkamam 
paskirtam oro eismo paslaugų teikėjui 
nustato tikslinius veiklos rezultatų 
rodiklius. Galutiniame veiklos rezultatų 
plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi tie nacionalinės 
priežiūros institucijos nustatyti tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ir aprašomos 
priemonės jiems pasiekti.

Or. en

Pagrindimas

Padėtis tinklo terminalų teritorijose yra labai įvairi, nes daugybė vietos veiksnių daro poveikį 
veiklos rezultatams ir galimybėms atlikti patobulinimus. Be to, ES tiksliniais rodikliais būtų 
apribota nacionalinių priežiūros institucijų galimybė nustatyti tikslinius rodiklius, tiksliai 
atspindinčius vietos sąlygas, t. y. susijusius su konkrečia oro uosto ar terminalo teritorija. 

Pakeitimas 619
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 7 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
terminalo oro navigacijos paslaugų 

Jei pagal 7 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
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tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, nacionalinė priežiūros 
institucija, atsižvelgdama į 6 dalyje 
nurodytame sprendime padarytas išvadas, 
atitinkamam paskirtam oro eismo paslaugų 
teikėjui nustato su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais 
derančius tikslinius veiklos rezultatų 
rodiklius. Galutiniame veiklos rezultatų 
plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi tie nacionalinės 
priežiūros institucijos nustatyti tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ir aprašomos 
priemonės jiems pasiekti.

tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai vis dar 
nedera su 3a, 3b ir 3c dalyse nustatytomis 
sąlygomis, nacionalinė priežiūros 
institucija, atsižvelgdama į 6 dalyje 
nurodytame sprendime padarytas išvadas, 
atitinkamam paskirtam oro eismo paslaugų 
teikėjui nustato tikslinius veiklos rezultatų 
rodiklius. Galutiniame veiklos rezultatų 
plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi tie nacionalinės 
priežiūros institucijos nustatyti tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ir aprašomos 
priemonės jiems pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 620
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 8 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 7 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas tik dėl to, kad neatitinka 3 
dalies trečioje pastraipoje nustatytų 
sąlygų, galutiniame veiklos rezultatų 
plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai, kurie buvo nustatyti 
veiklos rezultatų plano projekte ir, 
nacionalinės priežiūros institucijos 
vertinimu, dera su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais, ir 
padaromi reikiami pakeitimai, susiję su 
sąlygomis, kurios, nacionalinės priežiūros 
institucijos vertinimu, nebuvo 
tenkinamos.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 621
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 8 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 7 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas tik dėl to, kad neatitinka 3 
dalies trečioje pastraipoje nustatytų 
sąlygų, galutiniame veiklos rezultatų 
plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai, kurie buvo nustatyti 
veiklos rezultatų plano projekte ir, 
nacionalinės priežiūros institucijos 
vertinimu, dera su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais, ir 
padaromi reikiami pakeitimai, susiję su 
sąlygomis, kurios, nacionalinės priežiūros 
institucijos vertinimu, nebuvo 
tenkinamos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 622
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 8 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 7 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas tik dėl to, kad neatitinka 3 
dalies trečioje pastraipoje nustatytų 
sąlygų, galutiniame veiklos rezultatų 
plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi tiksliniai veiklos 

Išbraukta.
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rezultatų rodikliai, kurie buvo nustatyti 
veiklos rezultatų plano projekte ir, 
nacionalinės priežiūros institucijos 
vertinimu, dera su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais, ir 
padaromi reikiami pakeitimai, susiję su 
sąlygomis, kurios, nacionalinės priežiūros 
institucijos vertinimu, nebuvo 
tenkinamos.

Or. en

Pakeitimas 623
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 8 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 7 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas tik dėl to, kad neatitinka 3 
dalies trečioje pastraipoje nustatytų sąlygų, 
galutiniame veiklos rezultatų plano 
projekte, kurį turi pateikti atitinkamas 
paskirtas oro eismo paslaugų teikėjas, 
nurodomi tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai, kurie buvo nustatyti veiklos 
rezultatų plano projekte ir, nacionalinės 
priežiūros institucijos vertinimu, dera su 
Sąjungos masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais, ir padaromi reikiami pakeitimai, 
susiję su sąlygomis, kurios, nacionalinės 
priežiūros institucijos vertinimu, nebuvo 
tenkinamos.

Jei pagal 7 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas tik dėl to, kad neatitinka 3 
dalies trečioje pastraipoje nustatytų sąlygų, 
galutiniame veiklos rezultatų plano 
projekte, kurį turi pateikti atitinkamas 
paskirtas oro eismo paslaugų teikėjas, 
nurodomi tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai, kurie buvo nustatyti veiklos 
rezultatų plano projekte ir, nacionalinės 
priežiūros institucijos vertinimu, dera su 
Sąjungos masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais, ir padaromi reikiami pakeitimai, 
susiję su sąlygomis, kurios, nacionalinės 
priežiūros institucijos vertinimu, nebuvo 
tenkinamos, visų pirma klimato ir 
aplinkos apsaugos srityse, siekiant 
užtikrinti visišką suderinamumą su 
Europos klimato teisės akte nustatytais 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
tiksliniais rodikliais ir Europos žaliojo 
kurso tikslais.

Or. en
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Pakeitimas 624
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 8 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 7 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, ir dėl to, kad jis taip 
pat neatitinka 3 dalies trečioje pastraipoje 
nustatytų sąlygų, galutiniame veiklos 
rezultatų plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi nacionalinės priežiūros 
institucijos pagal trečią pastraipą nustatyti 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, 
aprašomos priemonės jiems pasiekti ir 
padaromi reikiami pakeitimai, susiję su 
sąlygomis, kurios, nacionalinės priežiūros 
institucijos vertinimu, nebuvo tenkinamos.

Jei pagal 7 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, ir dėl to, kad jis taip 
pat neatitinka 3 dalies trečioje pastraipoje 
nustatytų sąlygų, galutiniame veiklos 
rezultatų plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi nacionalinės priežiūros 
institucijos pagal trečią pastraipą nustatyti 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, 
aprašomos priemonės jiems pasiekti ir 
padaromi reikiami pakeitimai, susiję su 
sąlygomis, kurios, nacionalinės priežiūros 
institucijos vertinimu, nebuvo tenkinamos, 
visų pirma klimato ir aplinkos apsaugos 
srityse, siekiant užtikrinti visišką 
suderinamumą su Europos klimato teisės 
akte nustatytais išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo tiksliniais rodikliais ir Europos 
žaliojo kurso tikslais.

Or. en

Pakeitimas 625
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 8 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 7 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
terminalo oro navigacijos paslaugų 

Jei pagal 7 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
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tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, ir dėl to, kad jis taip 
pat neatitinka 3 dalies trečioje pastraipoje 
nustatytų sąlygų, galutiniame veiklos 
rezultatų plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi nacionalinės priežiūros 
institucijos pagal trečią pastraipą nustatyti 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, 
aprašomos priemonės jiems pasiekti ir 
padaromi reikiami pakeitimai, susiję su 
sąlygomis, kurios, nacionalinės priežiūros 
institucijos vertinimu, nebuvo tenkinamos.

tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su nacionalinės priežiūros institucijos 
nustatytais tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais, galutiniame veiklos rezultatų 
plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi nacionalinės priežiūros 
institucijos nustatyti tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai ir padaromi reikiami 
pakeitimai, susiję su sąlygomis, kurios, 
nacionalinės priežiūros institucijos 
vertinimu, nebuvo tenkinamos.

Or. en

Pakeitimas 626
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 8 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 7 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, ir dėl to, kad jis taip 
pat neatitinka 3 dalies trečioje pastraipoje 
nustatytų sąlygų, galutiniame veiklos 
rezultatų plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi nacionalinės priežiūros 
institucijos pagal trečią pastraipą nustatyti 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, 
aprašomos priemonės jiems pasiekti ir 
padaromi reikiami pakeitimai, susiję su 
sąlygomis, kurios, nacionalinės priežiūros 
institucijos vertinimu, nebuvo tenkinamos.

Jei pagal 7 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su nacionalinės priežiūros institucijos 
nustatytais tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais, galutiniame veiklos rezultatų 
plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi nacionalinės priežiūros 
institucijos nustatyti tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai ir padaromi reikiami 
pakeitimai, susiję su sąlygomis, kurios, 
nacionalinės priežiūros institucijos 
vertinimu, nebuvo tenkinamos.

Or. en
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Pagrindimas

Padėtis daugelyje tinklo terminalų yra labai įvairi, nes daugybė vietos veiksnių daro poveikį 
veiklos rezultatams ir galimybėms atlikti patobulinimus. Be to, ES tiksliniais rodikliais būtų 
apribota nacionalinių priežiūros institucijų galimybė nustatyti tikslinius rodiklius, tiksliai 
atspindinčius vietos sąlygas, t. y. susijusius su konkrečia oro uosto ar terminalo teritorija.

Pakeitimas 627
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 8 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal 7 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais, ir dėl to, kad jis taip 
pat neatitinka 3 dalies trečioje pastraipoje 
nustatytų sąlygų, galutiniame veiklos 
rezultatų plano projekte, kurį turi pateikti 
atitinkamas paskirtas oro eismo paslaugų 
teikėjas, nurodomi nacionalinės priežiūros 
institucijos pagal trečią pastraipą nustatyti 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, 
aprašomos priemonės jiems pasiekti ir 
padaromi reikiami pakeitimai, susiję su 
sąlygomis, kurios, nacionalinės priežiūros 
institucijos vertinimu, nebuvo tenkinamos.

Jei pagal 7 dalį pateiktas peržiūrėtas 
veiklos rezultatų plano projektas 
atmetamas dėl to, kad jame nustatyti 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai nedera 
su tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais, 
galutiniame veiklos rezultatų plano 
projekte, kurį turi pateikti atitinkamas 
paskirtas oro eismo paslaugų teikėjas, 
nurodomi nacionalinės priežiūros 
institucijos pagal trečią pastraipą nustatyti 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, 
aprašomos priemonės jiems pasiekti ir 
padaromi reikiami pakeitimai, susiję su 
sąlygomis, kurios, nacionalinės priežiūros 
institucijos vertinimu, nebuvo tenkinamos.

Or. en

Pakeitimas 628
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 10 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Atitinkama nacionalinė priežiūros 
institucija rengia reguliarias terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
stebėsenos ataskaitas, be kita ko, reguliariai 
vertina, kiek pasiekti oro eismo paslaugų 
teikėjų teikiamų terminalo oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai, ir tų vertinimų rezultatus skelbia 
viešai.

10. Atitinkama nacionalinė priežiūros 
institucija rengia reguliarias terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
stebėsenos ataskaitas, be kita ko, reguliariai 
vertina, kiek pasiekti oro eismo paslaugų 
teikėjų teikiamų terminalo oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai, visų pirma atsižvelgiant į visišką 
suderinamumą su Europos klimato teisės 
akte nustatytais išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo tiksliniais rodikliais ir Europos 
žaliojo kurso tikslais, ir tų vertinimų 
rezultatus skelbia viešai.

Or. en

Pakeitimas 629
Mario Furore, Laura Ferrara

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 10 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Atitinkama nacionalinė priežiūros 
institucija rengia reguliarias terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
stebėsenos ataskaitas, be kita ko, reguliariai 
vertina, kiek pasiekti oro eismo paslaugų 
teikėjų teikiamų terminalo oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai, ir tų vertinimų rezultatus skelbia 
viešai.

10. Atitinkama nacionalinė priežiūros 
institucija rengia reguliarias terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
stebėsenos ataskaitas, be kita ko, reguliariai 
vertina, kiek pasiekti oro navigacijos 
paslaugų teikėjų teikiamų terminalo oro 
navigacijos paslaugų tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai, ir tų vertinimų 
rezultatus skelbia viešai.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos yra susipažinusios su konkrečių jų reguliuojamų 
subjektų vietos poreikiais, ypatumais, struktūromis ir apribojimais. Į šiuos aspektus reikia 
atsižvelgti rengiant taisomąsias priemones, skirtas tikslinių veiklos rezultatų rodiklių, kurių 
nepasiekia oro navigacijos paslaugų teikėjai, klausimui spręsti. Jei šiomis aplinkybėmis 
nacionalinė priežiūros institucija kaip taisomąją priemonę numato oro eismo paslaugų 
teikimą perduoti kitam oro navigacijos paslaugų teikėjui, sprendimą dėl galimo jos 
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įgyvendinimo gali priimti tik atitinkama valstybė narė.

Pakeitimas 630
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 10 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Atitinkama nacionalinė priežiūros 
institucija rengia reguliarias terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
stebėsenos ataskaitas, be kita ko, reguliariai 
vertina, kiek pasiekti oro eismo paslaugų 
teikėjų teikiamų terminalo oro navigacijos 
paslaugų tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai, ir tų vertinimų rezultatus skelbia 
viešai.

10. Atitinkama nacionalinė priežiūros 
institucija rengia reguliarias terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
stebėsenos ataskaitas, be kita ko, reguliariai 
vertina, kiek pasiekti oro navigacijos 
paslaugų teikėjų teikiamų terminalo oro 
navigacijos paslaugų tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai, ir tų vertinimų 
rezultatus skelbia viešai.

Or. en

Pakeitimas 631
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 10 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai teikia 
oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją ir 
duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis ir pajamomis 
susijusią informaciją ir duomenis.

Paskirti oro navigacijos paslaugų teikėjai 
teikia oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją ir 
duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis ir pajamomis 
susijusią informaciją ir duomenis.

Or. en

Pakeitimas 632
Josianne Cutajar
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 10 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai teikia 
oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją ir 
duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis ir pajamomis 
susijusią informaciją ir duomenis.

Paskirti oro navigacijos paslaugų teikėjai 
teikia oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją ir 
duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis ir pajamomis 
susijusią informaciją ir duomenis.

Or. en

Pakeitimas 633
Mario Furore, Laura Ferrara

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 10 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai teikia 
oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją ir 
duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis ir pajamomis 
susijusią informaciją ir duomenis.

Paskirti oro navigacijos paslaugų teikėjai 
teikia oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatams stebėti reikalingą informaciją ir 
duomenis. Tai, be kita ko, apima su 
faktinėmis sąnaudomis ir pajamomis 
susijusią informaciją ir duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos yra susipažinusios su konkrečių jų reguliuojamų 
subjektų vietos poreikiais, ypatumais, struktūromis ir apribojimais. Į šiuos aspektus reikia 
atsižvelgti rengiant taisomąsias priemones, skirtas tikslinių veiklos rezultatų rodiklių, kurių 
nepasiekia oro navigacijos paslaugų teikėjai, klausimui spręsti. Jei šiomis aplinkybėmis 
nacionalinė priežiūros institucija kaip taisomąją priemonę numato oro eismo paslaugų 
teikimą perduoti kitam oro navigacijos paslaugų teikėjui, sprendimą dėl galimo jos 
įgyvendinimo gali priimti tik atitinkama valstybė narė.

Pakeitimas 634
Karima Delli
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 10 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai 
nebuvo pasiekti arba veiklos rezultatų 
planas nebuvo tinkamai įgyvendintas, 
nacionalinė priežiūros institucija priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Kai tai objektyviai 
būtina, šios taisomosios priemonės gali 
apimti reikalavimą oro eismo paslaugų 
teikėjui perduoti atitinkamų paslaugų 
teikimą kitam oro eismo paslaugų teikėjui. 
Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai ir 
toliau nepasiekiami arba veiklos rezultatų 
planas ir toliau įgyvendinamas netinkamai, 
arba nustatytos taisomosios priemonės 
netaikomos arba taikomos netinkamai, 
nacionalinė priežiūros institucija gali 
paprašyti VRAĮ funkcijas atliekančios 
Agentūros atlikti tyrimą pagal 24 straipsnio 
2 dalį, o Komisija gali imtis 24 straipsnio 3 
dalyje numatytų veiksmų.

Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai 
nebuvo pasiekti arba veiklos rezultatų 
planas nebuvo tinkamai įgyvendintas, visų 
pirma klimato ir aplinkos apsaugos 
srityse, nacionalinė priežiūros institucija 
priima sprendimus, kuriais pareikalaujama, 
kad oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Kai tai objektyviai 
būtina, šios taisomosios priemonės gali 
apimti reikalavimą oro eismo paslaugų 
teikėjui perduoti atitinkamų paslaugų 
teikimą kitam oro eismo paslaugų teikėjui. 
Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai ir 
toliau nepasiekiami arba veiklos rezultatų 
planas ir toliau įgyvendinamas netinkamai, 
arba nustatytos taisomosios priemonės 
netaikomos arba taikomos netinkamai, visų 
pirma klimato ir aplinkos apsaugos 
srityse, siekiant užtikrinti visišką 
suderinamumą su Europos klimato teisės 
akte nustatytais išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimo tiksliniais rodikliais ir Europos 
žaliojo kurso tikslais, nacionalinė 
priežiūros institucija gali paprašyti VRAĮ 
funkcijas atliekančios Agentūros atlikti 
tyrimą pagal 24 straipsnio 2 dalį, o 
Komisija gali imtis 24 straipsnio 3 dalyje 
numatytų veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 635
Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 10 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai 
nebuvo pasiekti arba veiklos rezultatų 
planas nebuvo tinkamai įgyvendintas, 

Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai 
nebuvo pasiekti arba veiklos rezultatų 
planas nebuvo tinkamai įgyvendintas, 
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nacionalinė priežiūros institucija priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Kai tai objektyviai 
būtina, šios taisomosios priemonės gali 
apimti reikalavimą oro eismo paslaugų 
teikėjui perduoti atitinkamų paslaugų 
teikimą kitam oro eismo paslaugų 
teikėjui. Jei tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai ir toliau nepasiekiami arba veiklos 
rezultatų planas ir toliau įgyvendinamas 
netinkamai, arba nustatytos taisomosios 
priemonės netaikomos arba taikomos 
netinkamai, nacionalinė priežiūros 
institucija gali paprašyti VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros atlikti tyrimą pagal 
24 straipsnio 2 dalį, o Komisija gali imtis 
24 straipsnio 3 dalyje numatytų veiksmų.

nacionalinė priežiūros institucija priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro navigacijos paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Jei tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai ir toliau nepasiekiami 
arba veiklos rezultatų planas ir toliau 
įgyvendinamas netinkamai, arba nustatytos 
taisomosios priemonės netaikomos arba 
taikomos netinkamai, nacionalinė 
priežiūros institucija gali paprašyti VRAĮ 
atlikti tyrimą pagal 24 straipsnio 2 dalį, o 
Komisija gali imtis 24 straipsnio 3 dalyje 
numatytų veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 636
Mario Furore, Laura Ferrara

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 10 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai 
nebuvo pasiekti arba veiklos rezultatų 
planas nebuvo tinkamai įgyvendintas, 
nacionalinė priežiūros institucija priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Kai tai objektyviai 
būtina, šios taisomosios priemonės gali 
apimti reikalavimą oro eismo paslaugų 
teikėjui perduoti atitinkamų paslaugų 
teikimą kitam oro eismo paslaugų 
teikėjui. Jei tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai ir toliau nepasiekiami arba veiklos 
rezultatų planas ir toliau įgyvendinamas 
netinkamai, arba nustatytos taisomosios 
priemonės netaikomos arba taikomos 
netinkamai, nacionalinė priežiūros 
institucija gali paprašyti VRAĮ funkcijas 

Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai 
nebuvo pasiekti arba veiklos rezultatų 
planas nebuvo tinkamai įgyvendintas, 
nacionalinė priežiūros institucija priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro navigacijos paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Jei tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai ir toliau nepasiekiami 
arba veiklos rezultatų planas ir toliau 
įgyvendinamas netinkamai, arba nustatytos 
taisomosios priemonės netaikomos arba 
taikomos netinkamai, nacionalinė 
priežiūros institucija gali paprašyti VRAĮ 
atlikti tyrimą pagal 24 straipsnio 2 dalį, o 
Komisija gali imtis 24 straipsnio 3 dalyje 
numatytų veiksmų.
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atliekančios Agentūros atlikti tyrimą pagal 
24 straipsnio 2 dalį, o Komisija gali imtis 
24 straipsnio 3 dalyje numatytų veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos yra susipažinusios su konkrečių jų reguliuojamų 
subjektų vietos poreikiais, ypatumais, struktūromis ir apribojimais. Į šiuos aspektus reikia 
atsižvelgti rengiant taisomąsias priemones, skirtas tikslinių veiklos rezultatų rodiklių, kurių 
nepasiekia oro navigacijos paslaugų teikėjai, klausimui spręsti. Jei šiomis aplinkybėmis 
nacionalinė priežiūros institucija kaip taisomąją priemonę numato oro eismo paslaugų 
teikimą perduoti kitam oro navigacijos paslaugų teikėjui, sprendimą dėl galimo jos 
įgyvendinimo gali priimti tik atitinkama valstybė narė.

Pakeitimas 637
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 10 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai 
nebuvo pasiekti arba veiklos rezultatų 
planas nebuvo tinkamai įgyvendintas, 
nacionalinė priežiūros institucija priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Kai tai objektyviai 
būtina, šios taisomosios priemonės gali 
apimti reikalavimą oro eismo paslaugų 
teikėjui perduoti atitinkamų paslaugų 
teikimą kitam oro eismo paslaugų 
teikėjui. Jei tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai ir toliau nepasiekiami arba veiklos 
rezultatų planas ir toliau įgyvendinamas 
netinkamai, arba nustatytos taisomosios 
priemonės netaikomos arba taikomos 
netinkamai, nacionalinė priežiūros 
institucija gali paprašyti VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros atlikti tyrimą pagal 
24 straipsnio 2 dalį, o Komisija gali imtis 
24 straipsnio 3 dalyje numatytų veiksmų.

Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai 
nebuvo pasiekti arba veiklos rezultatų 
planas nebuvo tinkamai įgyvendintas, 
nacionalinė priežiūros institucija priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Jei tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai ir toliau nepasiekiami 
arba veiklos rezultatų planas ir toliau 
įgyvendinamas netinkamai, arba nustatytos 
taisomosios priemonės netaikomos arba 
taikomos netinkamai, nacionalinė 
priežiūros institucija gali paprašyti VRAĮ 
funkcijas atliekančios Agentūros atlikti 
tyrimą pagal 24 straipsnio 2 dalį, o 
Komisija gali imtis 24 straipsnio 3 dalyje 
numatytų veiksmų.
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Or. en

Pakeitimas 638
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 10 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai 
nebuvo pasiekti arba veiklos rezultatų 
planas nebuvo tinkamai įgyvendintas, 
nacionalinė priežiūros institucija priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Kai tai objektyviai 
būtina, šios taisomosios priemonės gali 
apimti reikalavimą oro eismo paslaugų 
teikėjui perduoti atitinkamų paslaugų 
teikimą kitam oro eismo paslaugų 
teikėjui. Jei tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai ir toliau nepasiekiami arba veiklos 
rezultatų planas ir toliau įgyvendinamas 
netinkamai, arba nustatytos taisomosios 
priemonės netaikomos arba taikomos 
netinkamai, nacionalinė priežiūros 
institucija gali paprašyti VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros atlikti tyrimą pagal 
24 straipsnio 2 dalį, o Komisija gali imtis 
24 straipsnio 3 dalyje numatytų veiksmų.

Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai 
nebuvo pasiekti arba veiklos rezultatų 
planas nebuvo tinkamai įgyvendintas, 
nacionalinė priežiūros institucija priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro navigacijos paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Jei tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai ir toliau nepasiekiami 
arba veiklos rezultatų planas ir toliau 
įgyvendinamas netinkamai, arba nustatytos 
taisomosios priemonės netaikomos arba 
taikomos netinkamai, nacionalinė 
priežiūros institucija gali paprašyti VRAĮ 
atlikti tyrimą pagal 24 straipsnio 2 dalį, o 
Komisija gali imtis 24 straipsnio 3 dalyje 
numatytų veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos yra susipažinusios su konkrečių jų reguliuojamų 
subjektų vietos poreikiais, ypatumais, struktūromis ir apribojimais. Į šiuos aspektus reikia 
atsižvelgti rengiant taisomąsias priemones, skirtas tikslinių veiklos rezultatų rodiklių, kurių 
nepasiekia oro navigacijos paslaugų teikėjai, klausimui spręsti. Jei šiomis aplinkybėmis 
nacionalinė priežiūros institucija kaip taisomąją priemonę numato oro eismo paslaugų 
teikimą perduoti kitam oro navigacijos paslaugų teikėjui, sprendimą dėl galimo jos 
įgyvendinimo gali priimti tik atitinkama valstybė narė.
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Pakeitimas 639
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 10 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai 
nebuvo pasiekti arba veiklos rezultatų 
planas nebuvo tinkamai įgyvendintas, 
nacionalinė priežiūros institucija priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Kai tai objektyviai 
būtina, šios taisomosios priemonės gali 
apimti reikalavimą oro eismo paslaugų 
teikėjui perduoti atitinkamų paslaugų 
teikimą kitam oro eismo paslaugų teikėjui. 
Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai ir 
toliau nepasiekiami arba veiklos rezultatų 
planas ir toliau įgyvendinamas netinkamai, 
arba nustatytos taisomosios priemonės 
netaikomos arba taikomos netinkamai, 
nacionalinė priežiūros institucija gali 
paprašyti VRAĮ funkcijas atliekančios 
Agentūros atlikti tyrimą pagal 24 straipsnio 
2 dalį, o Komisija gali imtis 24 straipsnio 3 
dalyje numatytų veiksmų.

Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai 
nebuvo pasiekti arba veiklos rezultatų 
planas nebuvo tinkamai įgyvendintas, 
nacionalinė priežiūros institucija priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Šios taisomosios 
priemonės apima tokius mechanizmus 
kaip baudos ir periodiniai sankcijų 
mokėjimai ir (arba), kai tai objektyviai 
būtina, reikalavimą oro eismo paslaugų 
teikėjui perduoti atitinkamų paslaugų 
teikimą kitam oro eismo paslaugų teikėjui. 
Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai ir 
toliau nepasiekiami arba veiklos rezultatų 
planas ir toliau įgyvendinamas netinkamai, 
arba nustatytos taisomosios priemonės 
netaikomos arba taikomos netinkamai, 
nacionalinė priežiūros institucija gali 
paprašyti VRAĮ funkcijas atliekančios 
Agentūros atlikti tyrimą pagal 24 straipsnio 
2 dalį, o Komisija gali imtis 24 straipsnio 3 
dalyje numatytų veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 640
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 10 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai 
nebuvo pasiekti arba veiklos rezultatų 
planas nebuvo tinkamai įgyvendintas, 
nacionalinė priežiūros institucija priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 

Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai 
nebuvo pasiekti arba veiklos rezultatų 
planas nebuvo tinkamai įgyvendintas, 
nacionalinė priežiūros institucija priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
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oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Kai tai objektyviai 
būtina, šios taisomosios priemonės gali 
apimti reikalavimą oro eismo paslaugų 
teikėjui perduoti atitinkamų paslaugų 
teikimą kitam oro eismo paslaugų teikėjui. 
Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai ir 
toliau nepasiekiami arba veiklos rezultatų 
planas ir toliau įgyvendinamas netinkamai, 
arba nustatytos taisomosios priemonės 
netaikomos arba taikomos netinkamai, 
nacionalinė priežiūros institucija gali 
paprašyti VRAĮ funkcijas atliekančios 
Agentūros atlikti tyrimą pagal 24 straipsnio 
2 dalį, o Komisija gali imtis 24 straipsnio 3 
dalyje numatytų veiksmų.

oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių, įskaitant baudas ir 
periodinius sankcijų mokėjimus. Kai tai 
objektyviai būtina, šios taisomosios 
priemonės gali apimti reikalavimą oro 
eismo paslaugų teikėjui perduoti 
atitinkamų paslaugų teikimą kitam oro 
eismo paslaugų teikėjui. Jei tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ir toliau 
nepasiekiami arba veiklos rezultatų planas 
ir toliau įgyvendinamas netinkamai, arba 
nustatytos taisomosios priemonės 
netaikomos arba taikomos netinkamai, 
nacionalinė priežiūros institucija gali 
paprašyti VRAĮ funkcijas atliekančios 
Agentūros atlikti tyrimą pagal 24 straipsnio 
2 dalį, o Komisija gali imtis 24 straipsnio 3 
dalyje numatytų veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 641
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 10 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai 
nebuvo pasiekti arba veiklos rezultatų 
planas nebuvo tinkamai įgyvendintas, 
nacionalinė priežiūros institucija priima 
sprendimus, kuriais pareikalaujama, kad 
oro eismo paslaugų teikėjai imtųsi 
taisomųjų priemonių. Kai tai objektyviai 
būtina, šios taisomosios priemonės gali 
apimti reikalavimą oro eismo paslaugų 
teikėjui perduoti atitinkamų paslaugų 
teikimą kitam oro eismo paslaugų teikėjui. 
Jei tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai ir 
toliau nepasiekiami arba veiklos rezultatų 
planas ir toliau įgyvendinamas netinkamai, 
arba nustatytos taisomosios priemonės 
netaikomos arba taikomos netinkamai, 
nacionalinė priežiūros institucija gali 
paprašyti VRAĮ funkcijas atliekančios 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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Agentūros atlikti tyrimą pagal 24 straipsnio 
2 dalį, o Komisija gali imtis 24 straipsnio 3 
dalyje numatytų veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Terminalo tikslinius rodiklius siūloma nustatyti vietos lygmeniu, todėl bet kokius prašymus 
VRAĮ valstybės gali teikti tik savanoriškai.

Pakeitimas 642
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Jei nacionalinės priežiūros 
institucijos užduotis pagal 3 straipsnio 8 
dalį vykdo VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra, terminalo oro navigacijos 
paslaugų veiklos rezultatų planų projektai 
teikiami VRAĮ funkcijas atliekančiai 
Agentūrai kartu su maršruto oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektais. Jei Agentūra priima 13 
straipsnio 6 dalies trečioje pastraipoje 
nurodytą sprendimą dėl sąnaudų 
paskirstymo, ji privalo šio sprendimo 
laikytis atlikdama terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektų vertinimą.

12. Jei nacionalinės priežiūros 
institucijos užduotis pagal 3 straipsnio 8 
dalį vykdo VRAĮ, terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektai teikiami VRAĮ kartu su 
maršruto oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatų planų projektais. Jei Agentūra 
priima 13 straipsnio 6 dalies trečioje 
pastraipoje nurodytą sprendimą dėl 
sąnaudų paskirstymo, ji privalo šio 
sprendimo laikytis atlikdama terminalo oro 
navigacijos paslaugų veiklos rezultatų 
planų projektų vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 643
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis Išbraukta.
VRAĮ funkcijas atliekančios Agentūros 

vaidmuo vykdant terminalo oro 
navigacijos paslaugų Sąjungos masto 

tikslinių veiklos rezultatų rodiklių 
stebėseną

1. VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra reguliariai Sąjungos mastu 
apžvelgia terminalo oro navigacijos 
paslaugų veiklos rezultatus ir jų santykį 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais.
2. Kad būtų galima parengti 1 dalyje 
nurodytą apžvalgą, nacionalinės 
priežiūros institucijos VRAĮ funkcijas 
atliekančiai Agentūrai pateikia 14 
straipsnio 10 dalyje nurodytas ataskaitas 
ir visą kitą informaciją, kurios VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra gali 
paprašyti tais tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Padėtis daugelyje tinklo terminalų yra labai įvairi, nes daugybė vietos veiksnių daro poveikį 
veiklos rezultatams ir galimybėms atlikti patobulinimus. Be to, ES tiksliniais rodikliais būtų 
apribota nacionalinių priežiūros institucijų galimybė nustatyti tikslinius rodiklius, tiksliai 
atspindinčius vietos sąlygas, t. y. susijusius su konkrečia oro uosto ar terminalo teritorija.

Pakeitimas 644
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis Išbraukta.
VRAĮ funkcijas atliekančios Agentūros 

vaidmuo vykdant terminalo oro 
navigacijos paslaugų Sąjungos masto 
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tikslinių veiklos rezultatų rodiklių 
stebėseną

1. VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra reguliariai Sąjungos mastu 
apžvelgia terminalo oro navigacijos 
paslaugų veiklos rezultatus ir jų santykį 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais.
2. Kad būtų galima parengti 1 dalyje 
nurodytą apžvalgą, nacionalinės 
priežiūros institucijos VRAĮ funkcijas 
atliekančiai Agentūrai pateikia 14 
straipsnio 10 dalyje nurodytas ataskaitas 
ir visą kitą informaciją, kurios VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra gali 
paprašyti tais tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Sąjungos masto tiksliniai rodikliai terminalo teritorijoje neturėtų būti nustatyti dėl didelės 
paslaugų teikimo įvairovės terminalų lygmeniu visoje Europoje. Be to, ES tiksliniais 
rodikliais būtų apribotos nacionalinių priežiūros institucijų galimybės nustatyti tikslinius 
rodiklius, tiksliai atspindinčius vietos sąlygas.

Pakeitimas 645
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis Išbraukta.
VRAĮ funkcijas atliekančios Agentūros 

vaidmuo vykdant terminalo oro 
navigacijos paslaugų Sąjungos masto 

tikslinių veiklos rezultatų rodiklių 
stebėseną

1. VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra reguliariai Sąjungos mastu 
apžvelgia terminalo oro navigacijos 
paslaugų veiklos rezultatus ir jų santykį 
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su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais.
2. Kad būtų galima parengti 1 dalyje 
nurodytą apžvalgą, nacionalinės 
priežiūros institucijos VRAĮ funkcijas 
atliekančiai Agentūrai pateikia 14 
straipsnio 10 dalyje nurodytas ataskaitas 
ir visą kitą informaciją, kurios VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra gali 
paprašyti tais tikslais.

Or. en

Pakeitimas 646
Robert Roos

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis Išbraukta.
VRAĮ funkcijas atliekančios Agentūros 

vaidmuo vykdant terminalo oro 
navigacijos paslaugų Sąjungos masto 

tikslinių veiklos rezultatų rodiklių 
stebėseną

1. VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra reguliariai Sąjungos mastu 
apžvelgia terminalo oro navigacijos 
paslaugų veiklos rezultatus ir jų santykį 
su Sąjungos masto tiksliniais veiklos 
rezultatų rodikliais.
2. Kad būtų galima parengti 1 dalyje 
nurodytą apžvalgą, nacionalinės 
priežiūros institucijos VRAĮ funkcijas 
atliekančiai Agentūrai pateikia 14 
straipsnio 10 dalyje nurodytas ataskaitas 
ir visą kitą informaciją, kurios VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra gali 
paprašyti tais tikslais.

Or. en
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Pagrindimas

Pageidautina gerokai sutrumpinti 10–25 straipsnių tekstą, kad būtų išdėstyti tik pagrindiniai 
punktai. 12–18 straipsniai galėtų būti išbraukti, nes šią išsamią informaciją geriausia būtų 
įtraukti į įgyvendinimo taisyklę.

Pakeitimas 647
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VRAĮ funkcijas atliekančios Agentūros 
vaidmuo vykdant terminalo oro navigacijos 
paslaugų Sąjungos masto tikslinių veiklos 
rezultatų rodiklių stebėseną

VRAĮ vaidmuo vykdant terminalo oro 
navigacijos paslaugų Sąjungos masto 
tikslinių veiklos rezultatų rodiklių 
stebėseną

Or. en

Pakeitimas 648
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
reguliariai Sąjungos mastu apžvelgia 
terminalo oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatus ir jų santykį su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais.

1. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
reguliariai Sąjungos mastu apžvelgia 
terminalo oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatus ir jų santykį su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais, visų 
pirma atsižvelgdama į Europos klimato 
teisės akte nustatytą tikslą laiku sumažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir visišką 
suderinamumą su Europos žaliojo kurso 
tikslais.

Or. en
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Pakeitimas 649
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
reguliariai Sąjungos mastu apžvelgia 
terminalo oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatus ir jų santykį su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais.

1. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
reguliariai, kartą per metus, Sąjungos 
mastu apžvelgia terminalo oro navigacijos 
paslaugų veiklos rezultatus ir jų santykį su 
Sąjungos masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais.

Or. en

Pakeitimas 650
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
reguliariai Sąjungos mastu apžvelgia 
terminalo oro navigacijos paslaugų veiklos 
rezultatus ir jų santykį su Sąjungos masto 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais.

1. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
reguliariai, kartą per metus, Sąjungos 
mastu apžvelgia terminalo oro navigacijos 
paslaugų veiklos rezultatus ir jų santykį su 
Sąjungos masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais.

Or. en

Pakeitimas 651
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra reguliariai Sąjungos mastu 

1. VRAĮ reguliariai Sąjungos mastu 
apžvelgia terminalo oro navigacijos 
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apžvelgia terminalo oro navigacijos 
paslaugų veiklos rezultatus ir jų santykį su 
Sąjungos masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais.

paslaugų veiklos rezultatus ir jų santykį su 
Sąjungos masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais.

Or. en

Pakeitimas 652
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad būtų galima parengti 1 dalyje 
nurodytą apžvalgą, nacionalinės priežiūros 
institucijos VRAĮ funkcijas atliekančiai 
Agentūrai pateikia 14 straipsnio 10 dalyje 
nurodytas ataskaitas ir visą kitą 
informaciją, kurios VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra gali paprašyti tais 
tikslais.

2. Kad būtų galima parengti 1 dalyje 
nurodytą apžvalgą, nacionalinės priežiūros 
institucijos VRAĮ pateikia 14 straipsnio 10 
dalyje nurodytas ataskaitas ir visą kitą 
informaciją, kurios VRAĮ gali paprašyti 
tais tikslais.

Or. en

Pakeitimas 653
Robert Roos

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis Išbraukta.
Tinklo veiklos rezultatų planas

1. Tinklo valdytojas rengia kiekvieno 
ataskaitinio laikotarpio tinklo veiklos 
rezultatų planų, susijusių su visomis 
tinklo atliekamomis funkcijomis, 
projektus.
Tinklo veiklos rezultatų plano projektas 
parengiamas po to, kai nustatomi 
Sąjungos masto tiksliniai veiklos rezultatų 
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rodikliai, ir prieš prasidedant atitinkamam 
ataskaitiniam laikotarpiui. Jame 
nustatomi tiksliniai pagrindinių – 
aplinkos apsaugos, pajėgumų ir 
ekonominio efektyvumo – sričių veiklos 
rezultatų rodikliai.
2. Tinklo veiklos rezultatų plano 
projektas pateikiamas VRAĮ funkcijas 
atliekančiai Agentūrai ir Komisijai.
VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
Komisijos prašymu pateikia jai nuomonę 
dėl tinklo veiklos rezultatų plano projekto 
remdamasi šiais pagrindiniais kriterijais:
a) veiklos rezultatų gerėjimo per 
ataskaitinį laikotarpį, su kuriuo susijęs 
veiklos rezultatų planas, ir, papildomai, 
per laikotarpį, kurį sudaro ankstesnis 
ataskaitinis laikotarpis ir ataskaitinis 
laikotarpis, su kuriuo susijęs veiklos 
rezultatų planas, vertinimu;
b) vertinimu, ar tinklo veiklos 
rezultatų plano projektas yra išsamus, t. y. 
ar jame netrūksta duomenų ir 
pagrindžiamosios medžiagos.
Jei Komisija nustato, kad tinklo veiklos 
rezultatų plano projektas yra išsamus ir 
jame numatytas pakankamas veiklos 
rezultatų gerėjimas, ji jį priima kaip 
galutinį planą. Priešingu atveju Komisija 
gali paprašyti tinklo valdytojo pateikti 
peržiūrėtą tinklo veiklos rezultatų plano 
projektą.

Or. en

Pagrindimas

Pageidautina gerokai sutrumpinti 10–25 straipsnių tekstą, kad būtų išdėstyti tik pagrindiniai 
punktai. 12–18 straipsniai galėtų būti išbraukti, nes šią išsamią informaciją geriausia būtų 
įtraukti į įgyvendinimo taisyklę.

Pakeitimas 654
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tinklo valdytojas rengia kiekvieno 
ataskaitinio laikotarpio tinklo veiklos 
rezultatų planų, susijusių su visomis tinklo 
atliekamomis funkcijomis, projektus.

1. Tinklo valdytojas rengia kiekvieno 
ataskaitinio laikotarpio tinklo veiklos 
rezultatų planų, susijusių su visomis tinklo 
remiamomis ir atliekamomis funkcijomis, 
projektus.

Or. en

Pakeitimas 655
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tinklo valdytojas rengia kiekvieno 
ataskaitinio laikotarpio tinklo veiklos 
rezultatų planų, susijusių su visomis tinklo 
atliekamomis funkcijomis, projektus.

1. Tinklo valdytojas rengia kiekvieno 
ataskaitinio laikotarpio tinklo veiklos 
rezultatų planų, susijusių su visomis tinklo 
remiamomis funkcijomis, projektus.

Or. en

Pakeitimas 656
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinklo veiklos rezultatų plano projektas 
parengiamas po to, kai nustatomi Sąjungos 
masto tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, 
ir prieš prasidedant atitinkamam 
ataskaitiniam laikotarpiui. Jame nustatomi 
tiksliniai pagrindinių – aplinkos apsaugos, 
pajėgumų ir ekonominio efektyvumo – 
sričių veiklos rezultatų rodikliai.

Tinklo veiklos rezultatų plano projektas 
parengiamas po to, kai nustatomi Sąjungos 
masto tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, 
ir prieš prasidedant atitinkamam 
ataskaitiniam laikotarpiui. Jame nustatomi 
konkretūs tiksliniai pagrindinių – saugos, 
aplinkos apsaugos, pajėgumų ir 
ekonominio efektyvumo – sričių veiklos 
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rezultatų rodikliai.

Or. en

Pakeitimas 657
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinklo veiklos rezultatų plano projektas 
parengiamas po to, kai nustatomi Sąjungos 
masto tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, 
ir prieš prasidedant atitinkamam 
ataskaitiniam laikotarpiui. Jame nustatomi 
tiksliniai pagrindinių – aplinkos apsaugos, 
pajėgumų ir ekonominio efektyvumo – 
sričių veiklos rezultatų rodikliai.

Tinklo veiklos rezultatų plano projektas 
parengiamas po to, kai nustatomi Sąjungos 
masto tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, 
ir prieš prasidedant atitinkamam 
ataskaitiniam laikotarpiui. Jame nustatomi 
konkretūs tiksliniai pagrindinių – aplinkos 
apsaugos, pajėgumų, saugos ir ekonominio 
efektyvumo – sričių veiklos rezultatų 
rodikliai.

Or. en

Pakeitimas 658
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinklo veiklos rezultatų plano projektas 
parengiamas po to, kai nustatomi Sąjungos 
masto tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, 
ir prieš prasidedant atitinkamam 
ataskaitiniam laikotarpiui. Jame nustatomi 
tiksliniai pagrindinių – aplinkos apsaugos, 
pajėgumų ir ekonominio efektyvumo – 
sričių veiklos rezultatų rodikliai.

Tinklo veiklos rezultatų plano projektas 
parengiamas po to, kai nustatomi Sąjungos 
masto tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, 
ir prieš prasidedant atitinkamam 
ataskaitiniam laikotarpiui. Jame nustatomi 
konkretūs tiksliniai pagrindinių – aplinkos 
apsaugos, saugos, pajėgumų ir ekonominio 
efektyvumo – sričių veiklos rezultatų 
rodikliai.

Or. en
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Pakeitimas 659
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinklo veiklos rezultatų plano projektas 
parengiamas po to, kai nustatomi Sąjungos 
masto tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, 
ir prieš prasidedant atitinkamam 
ataskaitiniam laikotarpiui. Jame nustatomi 
tiksliniai pagrindinių – aplinkos apsaugos, 
pajėgumų ir ekonominio efektyvumo – 
sričių veiklos rezultatų rodikliai.

Tinklo veiklos rezultatų plano projektas 
parengiamas po to, kai nustatomi Sąjungos 
masto tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, 
ir prieš prasidedant atitinkamam 
ataskaitiniam laikotarpiui. Jame nustatomi 
konkretūs tiksliniai pagrindinių – saugos, 
klimato, aplinkos apsaugos ir ekonominio 
efektyvumo – sričių veiklos rezultatų 
rodikliai.

Or. en

Pakeitimas 660
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tinklo veiklos rezultatų plano 
projektas pateikiamas VRAĮ funkcijas 
atliekančiai Agentūrai ir Komisijai.

2. Tinklo veiklos rezultatų plano 
projektas pateikiamas VRAĮ ir Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 661
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
Komisijos prašymu pateikia jai nuomonę 
dėl tinklo veiklos rezultatų plano projekto 

VRAĮ Komisijos prašymu pateikia jai 
nuomonę dėl tinklo veiklos rezultatų plano 
projekto remdamasi šiais pagrindiniais 
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remdamasi šiais pagrindiniais kriterijais: kriterijais:

Or. en

Pakeitimas 662
Robert Roos

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis Išbraukta.
Tikslinių veiklos rezultatų rodiklių ir 

veiklos rezultatų planų peržiūra 
ataskaitiniu laikotarpiu

1. Jei Sąjungos masto tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ataskaitiniu 
laikotarpiu tampa nebetinkami dėl iš 
esmės pasikeitusių aplinkybių, Komisija 
juos peržiūri, jei tokia peržiūra yra būtina 
ir proporcinga. Tokiam sprendimui 
taikomas 11 straipsnis. Paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai po tokios peržiūros 
priima naujus veiklos rezultatų planų 
projektus – tam taikomi 13 ir 14 
straipsniai. Tinklo valdytojas parengia 
naują tinklo veiklos rezultatų plano 
projektą – tam taikomas 16 straipsnis.
2. Sprendime dėl 1 dalyje nurodytų 
peržiūrėtų Sąjungos masto tikslinių 
veiklos rezultatų rodiklių pateikiamos 
pereinamojo laikotarpio nuostatos, 
taikytinos iki tol, kol bus pradėti taikyti 
pagal 13 straipsnio 6 dalį ir 14 straipsnio 
6 dalį priimti galutiniai veiklos rezultatų 
planai.
3. Paskirti oro eismo paslaugų 
teikėjai gali prašyti VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros, jei tai susiję su 
maršruto oro navigacijos paslaugomis, 
arba nacionalinės priežiūros institucijos, 
jei tai susiję su terminalo oro navigacijos 
paslaugomis, leisti ataskaitiniu 
laikotarpiu peržiūrėti vieną ar kelis 
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tikslinius veiklos rezultatų rodiklius. Tokį 
prašymą galima pateikti, jei pasiekiamos 
įspėjamosios ribos arba jei paskirti oro 
eismo paslaugų teikėjai įrodo, kad 
pradiniai duomenys, prielaidos ir 
argumentai, kuriais pagrįsti tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai, yra iš esmės ir 
ilgą laiką nebetinkami dėl aplinkybių, 
kurių nebuvo įmanoma numatyti tuo 
metu, kai buvo priimamas veiklos 
rezultatų planas.
4. Atlikti numatytą peržiūrą VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra, jei tai 
susiję su maršruto oro navigacijos 
paslaugomis, arba nacionalinė priežiūros 
institucija, jei tai susiję su terminalo oro 
navigacijos paslaugomis, atitinkamam 
paskirtam oro eismo paslaugų teikėjui 
leidžia tik jei ta peržiūra yra būtina ir 
proporcinga ir su sąlyga, kad peržiūrėti 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai 
tebederės su Sąjungos masto tiksliniais 
veiklos rezultatų rodikliais. Gavę leidimą 
atlikti peržiūrą paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai priima naujus veiklos 
rezultatų planų projektus laikydamiesi 13 
ir 14 straipsniuose nustatytų procedūrų.

Or. en

Pagrindimas

Pageidautina gerokai sutrumpinti 10–25 straipsnių tekstą, kad būtų išdėstyti tik pagrindiniai 
punktai. 12–18 straipsniai galėtų būti išbraukti, nes šią išsamią informaciją geriausia būtų 
įtraukti į įgyvendinimo taisyklę.

Pakeitimas 663
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei Sąjungos masto tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ataskaitiniu 
laikotarpiu tampa nebetinkami dėl iš esmės 

1. Jei Sąjungos masto tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai ataskaitiniu 
laikotarpiu tampa nebetinkami dėl iš esmės 
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pasikeitusių aplinkybių, Komisija juos 
peržiūri, jei tokia peržiūra yra būtina ir 
proporcinga. Tokiam sprendimui taikomas 
11 straipsnis. Paskirti oro eismo paslaugų 
teikėjai po tokios peržiūros priima naujus 
veiklos rezultatų planų projektus – tam 
taikomi 13 ir 14 straipsniai. Tinklo 
valdytojas parengia naują tinklo veiklos 
rezultatų plano projektą – tam taikomas 16 
straipsnis.

pasikeitusių aplinkybių, Komisija juos 
peržiūri, jei tokia peržiūra yra būtina ir 
proporcinga, visų pirma siekdama 
užtikrinti, kad būtų įgyvendintas Europos 
klimato teisės akte nustatytas tikslas laiku 
sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir 
užtikrintas visiškas suderinamumas su 
Europos žaliojo kurso tikslais. Tokiam 
sprendimui taikomas 11 straipsnis. Paskirti 
oro eismo paslaugų teikėjai po tokios 
peržiūros priima naujus veiklos rezultatų 
planų projektus – tam taikomi 13 ir 14 
straipsniai. Tinklo valdytojas parengia 
naują tinklo veiklos rezultatų plano 
projektą – tam taikomas 16 straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 664
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai 
gali prašyti VRAĮ funkcijas atliekančios 
Agentūros, jei tai susiję su maršruto oro 
navigacijos paslaugomis, arba 
nacionalinės priežiūros institucijos, jei tai 
susiję su terminalo oro navigacijos 
paslaugomis, leisti ataskaitiniu laikotarpiu 
peržiūrėti vieną ar kelis tikslinius veiklos 
rezultatų rodiklius. Tokį prašymą galima 
pateikti, jei pasiekiamos įspėjamosios ribos 
arba jei paskirti oro eismo paslaugų teikėjai 
įrodo, kad pradiniai duomenys, prielaidos 
ir argumentai, kuriais pagrįsti tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai, yra iš esmės ir 
ilgą laiką nebetinkami dėl aplinkybių, 
kurių nebuvo įmanoma numatyti tuo metu, 
kai buvo priimamas veiklos rezultatų 
planas.

3. Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai 
gali prašyti nacionalinės priežiūros 
institucijos leisti ataskaitiniu laikotarpiu 
peržiūrėti vieną ar kelis tikslinius veiklos 
rezultatų rodiklius. Tokį prašymą galima 
pateikti, jei pasiekiamos įspėjamosios ribos 
arba jei paskirti oro eismo paslaugų teikėjai 
įrodo, kad pradiniai duomenys, prielaidos 
ir argumentai, kuriais pagrįsti tiksliniai 
veiklos rezultatų rodikliai, yra iš esmės ir 
ilgą laiką nebetinkami dėl aplinkybių, 
kurių nebuvo įmanoma numatyti tuo metu, 
kai buvo priimamas veiklos rezultatų 
planas.

Or. en
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Pagrindimas

Vietos nacionalinės priežiūros institucijos gali geriausiai nuspręsti, ar peržiūra pagrįsta.

Pakeitimas 665
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atlikti numatytą peržiūrą VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra, jei tai susiję 
su maršruto oro navigacijos paslaugomis, 
arba nacionalinė priežiūros institucija, jei 
tai susiję su terminalo oro navigacijos 
paslaugomis, atitinkamam paskirtam oro 
eismo paslaugų teikėjui leidžia tik jei ta 
peržiūra yra būtina ir proporcinga ir su 
sąlyga, kad peržiūrėti tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai tebederės su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais. Gavę leidimą atlikti peržiūrą 
paskirti oro eismo paslaugų teikėjai priima 
naujus veiklos rezultatų planų projektus 
laikydamiesi 13 ir 14 straipsniuose 
nustatytų procedūrų.

4. Atlikti numatytą peržiūrą VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra, jei tai susiję 
su maršruto oro navigacijos paslaugomis, 
arba nacionalinė priežiūros institucija, jei 
tai susiję su terminalo oro navigacijos 
paslaugomis, atitinkamam paskirtam oro 
eismo paslaugų teikėjui leidžia tik jei ta 
peržiūra yra būtina ir proporcinga ir su 
sąlyga, kad peržiūrėti tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai tebederės su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais, visų pirma atsižvelgiant į 
Europos klimato teisės akte nustatytą 
tikslą laiku sumažinti išmetamųjų teršalų 
kiekį ir visišką suderinamumą su Europos 
žaliojo kurso tikslais. Gavę leidimą atlikti 
peržiūrą paskirti oro eismo paslaugų 
teikėjai priima naujus veiklos rezultatų 
planų projektus laikydamiesi 13 ir 14 
straipsniuose nustatytų procedūrų.

Or. en

Pakeitimas 666
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atlikti numatytą peržiūrą VRAĮ 4. Atlikti numatytą peržiūrą VRAĮ 



PE680.885 188/212 AM\1223934LT.docx

LT

funkcijas atliekanti Agentūra, jei tai susiję 
su maršruto oro navigacijos paslaugomis, 
arba nacionalinė priežiūros institucija, jei 
tai susiję su terminalo oro navigacijos 
paslaugomis, atitinkamam paskirtam oro 
eismo paslaugų teikėjui leidžia tik jei ta 
peržiūra yra būtina ir proporcinga ir su 
sąlyga, kad peržiūrėti tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai tebederės su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais. Gavę leidimą atlikti peržiūrą 
paskirti oro eismo paslaugų teikėjai priima 
naujus veiklos rezultatų planų projektus 
laikydamiesi 13 ir 14 straipsniuose 
nustatytų procedūrų.

funkcijas atliekanti Agentūra, jei tai susiję 
su maršruto oro navigacijos paslaugomis, 
arba nacionalinė priežiūros institucija, jei 
tai susiję su terminalo oro navigacijos 
paslaugomis, atitinkamam paskirtam oro 
eismo paslaugų teikėjui leidžia tik jei ta 
peržiūra yra būtina ir proporcinga. Gavę 
leidimą atlikti peržiūrą paskirti oro eismo 
paslaugų teikėjai priima naujus veiklos 
rezultatų planų projektus laikydamiesi 13 ir 
14 straipsniuose nustatytų procedūrų.

Or. en

Pakeitimas 667
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atlikti numatytą peržiūrą VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra, jei tai 
susiję su maršruto oro navigacijos 
paslaugomis, arba nacionalinė priežiūros 
institucija, jei tai susiję su terminalo oro 
navigacijos paslaugomis, atitinkamam 
paskirtam oro eismo paslaugų teikėjui 
leidžia tik jei ta peržiūra yra būtina ir 
proporcinga ir su sąlyga, kad peržiūrėti 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai 
tebederės su Sąjungos masto tiksliniais 
veiklos rezultatų rodikliais. Gavę leidimą 
atlikti peržiūrą paskirti oro eismo paslaugų 
teikėjai priima naujus veiklos rezultatų 
planų projektus laikydamiesi 13 ir 14 
straipsniuose nustatytų procedūrų.

4. Atlikti numatytą peržiūrą 
nacionalinė priežiūros institucija 
atitinkamam paskirtam oro eismo paslaugų 
teikėjui leidžia tik jei ta peržiūra yra būtina 
ir proporcinga ir, jei tai susiję su maršruto 
paslaugomis, su sąlyga, kad bus įrodyta, 
jog peržiūrėti tiksliniai veiklos rezultatų 
rodikliai kuo labiau derės su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais. Gavę leidimą atlikti peržiūrą 
paskirti oro eismo paslaugų teikėjai priima 
naujus veiklos rezultatų planų projektus.

Or. en
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Pagrindimas

Vietos nacionalinės priežiūros institucijos gali geriausiai nuspręsti, ar peržiūra pagrįsta. 
Reikėtų supaprastinti ir paspartinti peržiūros procedūrą.

Pakeitimas 668
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atlikti numatytą peržiūrą VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra, jei tai susiję 
su maršruto oro navigacijos paslaugomis, 
arba nacionalinė priežiūros institucija, jei 
tai susiję su terminalo oro navigacijos 
paslaugomis, atitinkamam paskirtam oro 
eismo paslaugų teikėjui leidžia tik jei ta 
peržiūra yra būtina ir proporcinga ir su 
sąlyga, kad peržiūrėti tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai tebederės su Sąjungos 
masto tiksliniais veiklos rezultatų 
rodikliais. Gavę leidimą atlikti peržiūrą 
paskirti oro eismo paslaugų teikėjai priima 
naujus veiklos rezultatų planų projektus 
laikydamiesi 13 ir 14 straipsniuose 
nustatytų procedūrų.

4. Atlikti numatytą peržiūrą VRAĮ, jei 
tai susiję su maršruto oro navigacijos 
paslaugomis, arba nacionalinė priežiūros 
institucija, jei tai susiję su terminalo oro 
navigacijos paslaugomis, atitinkamam 
paskirtam oro eismo paslaugų teikėjui 
leidžia tik jei ta peržiūra yra būtina ir 
proporcinga ir su sąlyga, kad peržiūrėti 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai 
tebederės su Sąjungos masto tiksliniais 
veiklos rezultatų rodikliais. Gavę leidimą 
atlikti peržiūrą paskirti oro eismo paslaugų 
teikėjai priima naujus veiklos rezultatų 
planų projektus laikydamiesi 13 ir 14 
straipsniuose nustatytų procedūrų.

Or. en

Pakeitimas 669
Robert Roos

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis Išbraukta.
Veiklos rezultatų sistemos įgyvendinimas

Veiklos rezultatų sistemos įgyvendinimo 
tikslais Komisija patvirtina išsamius 
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reikalavimus ir procedūras, susijusius su 
10 straipsnio 3 dalimi ir 11, 12, 13, 14, 15, 
16 ir 17 straipsniais, visų pirma su veiklos 
rezultatų planų projektų rengimu, 
tikslinių veiklos rezultatų rodiklių 
nustatymu, jų vertinimo kriterijais ir 
sąlygomis, sąnaudų paskirstymo maršruto 
ir terminalo oro navigacijos paslaugoms 
metodika, veiklos rezultatų stebėsena, 
taisomųjų priemonių nustatymu ir visų 
procedūrų terminais. Tie reikalavimai ir 
procedūros nustatomi įgyvendinimo akte, 
priimamame laikantis 37 straipsnio 2 
dalyje nurodytos patariamosios 
procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Pageidautina gerokai sutrumpinti 10–25 straipsnių tekstą, kad būtų išdėstyti tik pagrindiniai 
punktai. 12–18 straipsniai galėtų būti išbraukti, nes šią išsamią informaciją geriausia būtų 
įtraukti į įgyvendinimo taisyklę.

Pakeitimas 670
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos rezultatų sistemos įgyvendinimo 
tikslais Komisija patvirtina išsamius 
reikalavimus ir procedūras, susijusius su 
10 straipsnio 3 dalimi ir 11, 12, 13, 14, 15, 
16 ir 17 straipsniais, visų pirma su veiklos 
rezultatų planų projektų rengimu, tikslinių 
veiklos rezultatų rodiklių nustatymu, jų 
vertinimo kriterijais ir sąlygomis, sąnaudų 
paskirstymo maršruto ir terminalo oro 
navigacijos paslaugoms metodika, veiklos 
rezultatų stebėsena, taisomųjų priemonių 
nustatymu ir visų procedūrų terminais. Tie 
reikalavimai ir procedūros nustatomi 
įgyvendinimo akte, priimamame laikantis 
37 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

Kad užtikrintų vienodą 10–17 
straipsniuose nurodytų reikalavimų 
įgyvendinimą ir laikymąsi, Komisija, 
siekdama 1 straipsnyje nustatytų tikslų, 
pagal 37 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą priima 
įgyvendinimo aktus, kuriuose išdėstytos 
išsamios nuostatos dėl:
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patariamosios procedūros.

a) oro navigacijos paslaugų ir tinklo 
funkcijų veiklos rezultatų planų, įskaitant 
paskatų sistemas ir rizikos pasidalijimo 
mechanizmą, rengimo, vertinimo, 
stebėsenos ir peržiūros taisyklių, 
procedūrų ir metodikos, kaip nurodyta 10 
straipsnio 3 dalyje, 13, 14 ir 16 
straipsniuose;
b) tikslinių veiklos rezultatų rodiklių 
nustatymo taisyklių ir procedūrų, jų 
vertinimo kriterijų ir sąlygų, kaip 
nurodyta 10 straipsnio 3 dalyje, 13 ir 14 
straipsniuose;
c) maršruto ir terminalo oro 
navigacijos paslaugų taisyklių ir 
procedūrų, kaip nurodyta 12 straipsnyje;
d) sąnaudų paskirstymo maršruto ir 
terminalo oro navigacijos paslaugoms 
metodikos rengimo taisyklių ir procedūrų, 
kaip nurodyta 10 straipsnio 3 dalyje, 13 ir 
14 straipsniuose;
e) veiklos rezultatų planų stebėsenos, 
įspėjimo priemonių, sudarančių sąlygas 
ataskaitiniu laikotarpiu peržiūrėti veiklos 
rezultatų planus ir tikslinius rodiklius, 
taip pat Sąjungos masto tikslinius veiklos 
rezultatų rodiklius ir taisomųjų priemonių 
nustatymą, taisyklių ir procedūrų, kaip 
nurodyta 10 straipsnio 3 dalyje, 13, 14, 15 
ir 17 straipsniuose;
f) visų procedūrų terminų taisyklių ir 
procedūrų, kaip nurodyta 10 straipsnio 3 
dalyje;
g) mechanizmo, skirto reaguoti į 
svarbius nenumatytus įvykius, taisyklių ir 
procedūrų, kaip nurodyta 10 straipsnio 3 
dalyje;
h) atitinkamų duomenų, susijusių su 
oro navigacijos paslaugų ir tinklo 
funkcijų veiklos rezultatais, rinkimo, 
patvirtinimo, nagrinėjimo, vertinimo ir 
sklaidos taisyklių ir procedūrų; 
i) pagrindinių veiklos rezultatų 
rodiklių ir stebėsenos rodiklių nustatymo 
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taisyklių ir procedūrų.

Or. en

Pakeitimas 671
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos rezultatų sistemos įgyvendinimo 
tikslais Komisija patvirtina išsamius 
reikalavimus ir procedūras, susijusius su 10 
straipsnio 3 dalimi ir 11, 12, 13, 14, 15, 16 
ir 17 straipsniais, visų pirma su veiklos 
rezultatų planų projektų rengimu, tikslinių 
veiklos rezultatų rodiklių nustatymu, jų 
vertinimo kriterijais ir sąlygomis, sąnaudų 
paskirstymo maršruto ir terminalo oro 
navigacijos paslaugoms metodika, veiklos 
rezultatų stebėsena, taisomųjų priemonių 
nustatymu ir visų procedūrų terminais. Tie 
reikalavimai ir procedūros nustatomi 
įgyvendinimo akte, priimamame laikantis 
37 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

Veiklos rezultatų sistemos įgyvendinimo 
tikslais Komisija patvirtina išsamius 
reikalavimus ir procedūras, susijusius su 10 
straipsnio 2 ir 3 dalimis ir 11, 12, 13, 14, 
15, 16 ir 17 straipsniais, visų pirma su 
veiklos rezultatų planų projektų rengimu, 
tikslinių veiklos rezultatų rodiklių 
nustatymu, jų vertinimo kriterijais ir 
sąlygomis, sąnaudų paskirstymo maršruto 
ir terminalo oro navigacijos paslaugoms 
metodika, veiklos rezultatų stebėsena, 
taisomųjų priemonių nustatymu, veiklos 
rezultatų planų ir tikslinių rodiklių 
peržiūra ir visų procedūrų terminais. Tie 
reikalavimai ir procedūros nustatomi 
įgyvendinimo akte, priimamame laikantis 
37 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Veiklos rezultatų sistema daro didelį poveikį oro eismo paslaugų teikimui valstybėse narėse. 
Išsamiam veiklos rezultatų ir rinkliavų sistemos parengimui ir įgyvendinimui reikia atidaus 
valstybių narių apsvarstymo ir aiškaus pritarimo, atsižvelgiant į esminį poveikį Čikagos 
konvencijoje nustatytiems jų įsipareigojimams teikti oro navigacijos paslaugas. Todėl 
įgyvendinimo aktas turėtų būti priimtas laikantis nagrinėjimo, o ne patariamosios 
procedūros. Peržiūros procedūra turėtų būti supaprastinta ir paspartinta, todėl turėtų būti 
aiškiai nurodyta 18 straipsnyje.

Pakeitimas 672
Bogusław Liberadzki
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos rezultatų sistemos įgyvendinimo 
tikslais Komisija patvirtina išsamius 
reikalavimus ir procedūras, susijusius su 10 
straipsnio 3 dalimi ir 11, 12, 13, 14, 15, 16 
ir 17 straipsniais, visų pirma su veiklos 
rezultatų planų projektų rengimu, tikslinių 
veiklos rezultatų rodiklių nustatymu, jų 
vertinimo kriterijais ir sąlygomis, sąnaudų 
paskirstymo maršruto ir terminalo oro 
navigacijos paslaugoms metodika, veiklos 
rezultatų stebėsena, taisomųjų priemonių 
nustatymu ir visų procedūrų terminais. Tie 
reikalavimai ir procedūros nustatomi 
įgyvendinimo akte, priimamame laikantis 
37 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

Veiklos rezultatų sistemos įgyvendinimo 
tikslais Komisija patvirtina išsamius 
reikalavimus ir procedūras, susijusius su 10 
straipsnio 2 ir 3 dalimis ir 11, 12, 13, 14, 
15, 16 ir 17 straipsniais, visų pirma su 
veiklos rezultatų planų projektų rengimu, 
tikslinių veiklos rezultatų rodiklių 
nustatymu, jų vertinimo kriterijais ir 
sąlygomis, sąnaudų paskirstymo maršruto 
ir terminalo oro navigacijos paslaugoms 
metodika, veiklos rezultatų stebėsena, 
taisomųjų priemonių nustatymu ir visų 
procedūrų terminais. Tie reikalavimai ir 
procedūros nustatomi įgyvendinimo akte, 
priimamame laikantis 37 straipsnio 3 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Veiklos rezultatų sistema daro didelį poveikį oro eismo paslaugų teikimui valstybėse narėse. 
Išsamiam veiklos rezultatų ir rinkliavų sistemos parengimui ir įgyvendinimui reikia atidaus 
valstybių narių apsvarstymo ir aiškaus pritarimo, atsižvelgiant į esminį poveikį Čikagos 
konvencijoje nustatytiems jų įsipareigojimams teikti oro navigacijos paslaugas. Todėl 
įgyvendinimo aktas turėtų būti priimtas laikantis nagrinėjimo, o ne patariamosios 
procedūros. Atitinkamai reikėtų iš dalies pakeisti 37 straipsnio 2 dalį, kad būtų remiamasi 
Reglamento Nr. 182/2011 5 straipsnio, o ne 4 straipsnio nuostatomis.

Pakeitimas 673
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos rezultatų sistemos įgyvendinimo 
tikslais Komisija patvirtina išsamius 
reikalavimus ir procedūras, susijusius su 10 

Veiklos rezultatų sistemos įgyvendinimo 
tikslais Komisija patvirtina išsamius 
reikalavimus ir procedūras, susijusius su 10 
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straipsnio 3 dalimi ir 11, 12, 13, 14, 15, 16 
ir 17 straipsniais, visų pirma su veiklos 
rezultatų planų projektų rengimu, tikslinių 
veiklos rezultatų rodiklių nustatymu, jų 
vertinimo kriterijais ir sąlygomis, sąnaudų 
paskirstymo maršruto ir terminalo oro 
navigacijos paslaugoms metodika, veiklos 
rezultatų stebėsena, taisomųjų priemonių 
nustatymu ir visų procedūrų terminais. Tie 
reikalavimai ir procedūros nustatomi 
įgyvendinimo akte, priimamame laikantis 
37 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

straipsnio 3 dalimi ir 11, 12, 13, 14, 15, 16 
ir 17 straipsniais, visų pirma su veiklos 
rezultatų planų projektų rengimu, tikslinių 
veiklos rezultatų rodiklių nustatymu, jų 
vertinimo kriterijais ir sąlygomis, sąnaudų 
paskirstymo maršruto ir terminalo oro 
navigacijos paslaugoms metodika, veiklos 
rezultatų stebėsena, taisomųjų priemonių 
nustatymu ir visų procedūrų terminais. Tie 
reikalavimai ir procedūros nustatomi 
įgyvendinimo akte, priimamame laikantis 
37 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 674
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Neapribojant valstybių narių 
galimybės oro eismo paslaugų, kurioms 
taikomas šis straipsnis, teikimą finansuoti 
viešosiomis lėšomis, oro erdvės 
naudotojams nustatomos ir taikomos oro 
navigacijos paslaugų rinkliavos ir 
užtikrinamas jų mokėjimas.

1. Neapribojant valstybių narių 
galimybės oro eismo paslaugų, kurioms 
taikomas šis straipsnis, teikimą finansuoti 
viešosiomis lėšomis, oro erdvės 
naudotojams nustatomos ir taikomos oro 
navigacijos paslaugų rinkliavos ir 
užtikrinamas jų mokėjimas. Kalbant apie 
maršruto rinkliavas, rinkliavų sistema turi 
derėti su Eurokontrolės maršruto 
rinkliavų sistema.

Or. en

Pakeitimas 675
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Neapribojant valstybių narių 
galimybės oro eismo paslaugų, kurioms 
taikomas šis straipsnis, teikimą finansuoti 
viešosiomis lėšomis, oro erdvės 
naudotojams nustatomos ir taikomos oro 
navigacijos paslaugų rinkliavos ir 
užtikrinamas jų mokėjimas.

1. Neapribojant valstybių narių 
galimybės oro navigacijos paslaugų 
teikimą finansuoti viešosiomis lėšomis, jei 
tai atitinka Sutartyse nustatytas 
konkurencijos taisykles, oro erdvės 
naudotojams nustatomos ir taikomos oro 
navigacijos paslaugų rinkliavos ir 
užtikrinamas jų mokėjimas.

Or. en

Pakeitimas 676
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Neapribojant valstybių narių 
galimybės oro eismo paslaugų, kurioms 
taikomas šis straipsnis, teikimą finansuoti 
viešosiomis lėšomis, oro erdvės 
naudotojams nustatomos ir taikomos oro 
navigacijos paslaugų rinkliavos ir 
užtikrinamas jų mokėjimas.

1. Neapribojant valstybių narių 
galimybės oro eismo paslaugų, kurioms 
taikomas šis straipsnis, teikimą finansuoti 
viešosiomis lėšomis, oro erdvės 
naudotojams oro navigacijos paslaugų 
rinkliavos nustatomos ir taikomos tik už 
naudojimąsi oro erdvės navigacijos 
paslaugomis ir užtikrinamas jų mokėjimas.

Or. en

Pagrindimas

Rinkliavos turėtų būti grindžiamos naudojimusi paslaugomis, o ne paslaugų prieinamumu. 

Pakeitimas 677
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Neapribojant valstybių narių 
galimybės oro eismo paslaugų, kurioms 
taikomas šis straipsnis, teikimą finansuoti 
viešosiomis lėšomis, oro erdvės 
naudotojams nustatomos ir taikomos oro 
navigacijos paslaugų rinkliavos ir 
užtikrinamas jų mokėjimas.

1. Neapribojant valstybių narių 
galimybės oro navigacijos paslaugų, 
kurioms taikomas šis straipsnis, teikimą 
finansuoti viešosiomis lėšomis, oro erdvės 
naudotojams nustatomos ir taikomos oro 
navigacijos paslaugų rinkliavos ir 
užtikrinamas jų mokėjimas.

Or. en

Pakeitimas 678
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Neapribojant valstybių narių 
galimybės oro eismo paslaugų, kurioms 
taikomas šis straipsnis, teikimą finansuoti 
viešosiomis lėšomis, oro erdvės 
naudotojams nustatomos ir taikomos oro 
navigacijos paslaugų rinkliavos ir 
užtikrinamas jų mokėjimas.

1. Neapribojant valstybių narių 
galimybės oro navigacijos paslaugų, 
kurioms taikomas šis straipsnis, teikimą 
finansuoti viešosiomis lėšomis, oro erdvės 
naudotojams nustatomos ir taikomos oro 
navigacijos paslaugų rinkliavos ir 
užtikrinamas jų mokėjimas.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įmanoma finansuoti ir kitas oro navigacijos paslaugas, ne vien oro eismo 
paslaugas (žinoma, jei tokia parama atitiktų viešosios pagalbos taisykles). 

Pakeitimas 679
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rinkliavos nustatomos atsižvelgiant 2. Rinkliavos nustatomos atsižvelgiant 
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į sąnaudas, kurias oro eismo paslaugų 
teikėjai patiria per nustatytus 10 straipsnio 
2 dalyje apibrėžtus ataskaitinius 
laikotarpius teikdami paslaugas ir 
vykdydami funkcijas, aktualias oro erdvės 
naudotojams. Į tas sąnaudas gali būti 
įskaičiuojama pagrįsta turto grąža, 
padedanti atlikti būtinus esminius 
pagerinimus.

į sąnaudas, kurias oro eismo paslaugų 
teikėjai tiesiogiai arba netiesiogiai patiria 
per nustatytus 10 straipsnio 2 dalyje 
apibrėžtus ataskaitinius laikotarpius 
teikdami paslaugas ir vykdydami funkcijas, 
aktualias arba galiausiai naudingas oro 
erdvės naudotojams. Į tas sąnaudas gali 
būti įskaičiuojama pagrįsta turto grąža, 
padedanti atlikti būtinus esminius 
pagerinimus.

Or. en

Pagrindimas

Sąnaudų apimtis turėtų labiau atitikti ICAO principus (Dok. Nr. 9082) ir Eurokontrolės 
principus (Dok. Nr. 20.60.01). 

Pakeitimas 680
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rinkliavos nustatomos atsižvelgiant 
į sąnaudas, kurias oro eismo paslaugų 
teikėjai patiria per nustatytus 10 straipsnio 
2 dalyje apibrėžtus ataskaitinius 
laikotarpius teikdami paslaugas ir 
vykdydami funkcijas, aktualias oro erdvės 
naudotojams. Į tas sąnaudas gali būti 
įskaičiuojama pagrįsta turto grąža, 
padedanti atlikti būtinus esminius 
pagerinimus.

2. Rinkliavos nustatomos atsižvelgiant 
į sąnaudas, kurias oro eismo paslaugų 
teikėjai tiesiogiai arba netiesiogiai patiria 
per nustatytus 10 straipsnio 2 dalyje 
apibrėžtus ataskaitinius laikotarpius 
teikdami paslaugas ir vykdydami funkcijas, 
aktualias oro erdvės naudotojams. Į tas 
sąnaudas gali būti įskaičiuojama pagrįsta 
turto grąža, padedanti atlikti būtinus 
esminius pagerinimus.

Or. en

Pagrindimas

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 
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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).

Pakeitimas 681
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rinkliavomis skatinama oro 
navigacijos paslaugas teikti saugiai, 
efektyviai, veiksmingai ir tvariai, kad būtų 
užtikrintas aukštas saugos lygis bei didelis 
ekonominis efektyvumas ir pasiekti 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai; be to, 
jomis skatinamas integruotas paslaugų 
teikimas ir kartu mažinamas aviacijos 
poveikis aplinkai.

3. Rinkliavomis skatinama oro 
navigacijos paslaugas teikti saugiai, 
efektyviai, veiksmingai ir tvariai.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kaip rinkliavų sistema būtų skatinamas integruotas paslaugų teikimas arba 
veiksmingai sumažintas aviacijos poveikis aplinkai. Šis straipsnis turėtų būti persvarstytas 
siekiant išvengti dubliavimosi ir skatinti teksto supaprastinimą bei aiškumo užtikrinimą.

Pakeitimas 682
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rinkliavomis skatinama oro 
navigacijos paslaugas teikti saugiai, 
efektyviai, veiksmingai ir tvariai, kad būtų 
užtikrintas aukštas saugos lygis bei didelis 
ekonominis efektyvumas ir pasiekti 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai; be to, 

3. Rinkliavomis skatinama oro 
navigacijos paslaugas teikti saugiai, 
efektyviai, veiksmingai ir tvariai.
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jomis skatinamas integruotas paslaugų 
teikimas ir kartu mažinamas aviacijos 
poveikis aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kaip rinkliavų sistema būtų skatinamas integruotas paslaugų teikimas arba 
veiksmingai sumažintas aviacijos poveikis aplinkai. Šis straipsnis turėtų būti persvarstytas ir 
turėtų būti vengiama dubliavimosi, siekiant skatinti teksto supaprastinimą bei aiškumo 
užtikrinimą.

Pakeitimas 683
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rinkliavomis skatinama oro 
navigacijos paslaugas teikti saugiai, 
efektyviai, veiksmingai ir tvariai, kad būtų 
užtikrintas aukštas saugos lygis bei didelis 
ekonominis efektyvumas ir pasiekti 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai; be to, 
jomis skatinamas integruotas paslaugų 
teikimas ir kartu mažinamas aviacijos 
poveikis aplinkai.

3. Rinkliavomis skatinama oro 
navigacijos paslaugas teikti saugiai, 
efektyviai, veiksmingai ir tvariai, kad būtų 
užtikrintas aukštas saugos lygis ir pasiekti 
tiksliniai veiklos rezultatų rodikliai, visų 
pirma Europos klimato teisės akte 
nustatytas tikslas laiku sumažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir jų visiškas 
suderinamumas su Europos žaliojo kurso 
tikslais; be to, jomis skatinamas 
integruotas paslaugų teikimas ir kartu 
mažinamas aviacijos poveikis aplinkai ir 
klimatui.

Or. en

Pakeitimas 684
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pajamos, gautos iš oro erdvės 
naudotojams pagal šį straipsnį taikomų 
rinkliavų, nenaudojamos paslaugoms, 
kurios pagal 8 straipsnį teikiamos rinkos 
sąlygomis, finansuoti.

5. Pajamos, kurias oro eismo 
paslaugų teikėjas gauna iš oro erdvės 
naudotojams pagal šį straipsnį taikomų 
rinkliavų, nenaudojamos paslaugoms, 
kurias oro eismo paslaugų teikėjas gali 
teikti rinkos sąlygomis pagal 8 straipsnį, 
arba bet kokiai kitai to paslaugų teikėjo 
vykdomai komercinei veiklai finansuoti.

Or. en

Pakeitimas 685
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pajamos, gautos iš oro erdvės 
naudotojams pagal šį straipsnį taikomų 
rinkliavų, nenaudojamos paslaugoms, 
kurios pagal 8 straipsnį teikiamos rinkos 
sąlygomis, finansuoti.

5. Pajamos, gautos iš oro erdvės 
naudotojams pagal šį straipsnį taikomų 
rinkliavų, nenaudojamos terminalo oro 
navigacijos paslaugoms, kurios pagal 8 
straipsnį teikiamos rinkos sąlygomis, 
finansuoti.

Or. en

Pagrindimas

Oro eismų paslaugų teikėjai turėtų turėti galimybę finansuoti visas paslaugas, įskaitant rinkos 
sąlygomis įsigytas ne terminalo oro navigacijos paslaugas, naudodami pajamas, gautas iš 
oro navigacijos rinkliavų. Todėl prireikus 5 dalis turėtų apimti tik rinkos sąlygomis teikiamas 
terminalo paslaugas. 

Pakeitimas 686
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pajamos, gautos iš oro erdvės 
naudotojams pagal šį straipsnį taikomų 
rinkliavų, nenaudojamos paslaugoms, 
kurios pagal 8 straipsnį teikiamos rinkos 
sąlygomis, finansuoti.

5. Pajamos, gautos iš oro erdvės 
naudotojams pagal šį straipsnį taikomų 
rinkliavų, nenaudojamos oro navigacijos 
paslaugoms, kurios pagal 8 straipsnį 
teikiamos rinkos sąlygomis, finansuoti.

Or. en

Pakeitimas 687
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Finansiniai duomenys apie paskirtų 
oro eismo paslaugų teikėjų nustatytąsias 
sąnaudas, faktines sąnaudas ir pajamas 
pateikiami nacionalinėms priežiūros 
institucijoms bei VRAĮ funkcijas 
atliekančiai Agentūrai ir paskelbiami 
viešai.

6. Finansiniai duomenys apie paskirtų 
oro eismo paslaugų teikėjų nustatytąsias 
sąnaudas, faktines sąnaudas pateikiami 
nacionalinėms priežiūros institucijoms bei, 
kai kalbama apie maršruto paslaugas, 
VRAĮ.

Nedarant poveikio konfidencialių ar 
neskelbtinų duomenų, įskaitant duomenis 
apie rinkos sąlygomis teikiamas 
paslaugas, apsaugai, ši informacija apie 
sąnaudas paskelbiama viešai.

Or. en

Pagrindimas

Bet kokie neskelbtini ir (arba) konfidencialūs duomenys, susiję su finansais (sąnaudomis 
ir (arba) pajamomis), turi būti tinkamai apsaugoti – tai turėtų atsispindėti reikalavimuose dėl 
duomenų viešo skelbimo pagal rinkliavų sistemą.

Pakeitimas 688
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Finansiniai duomenys apie paskirtų 
oro eismo paslaugų teikėjų nustatytąsias 
sąnaudas, faktines sąnaudas ir pajamas 
pateikiami nacionalinėms priežiūros 
institucijoms bei VRAĮ funkcijas 
atliekančiai Agentūrai ir paskelbiami 
viešai.

6. Finansiniai duomenys apie paskirtų 
oro eismo paslaugų teikėjų nustatytąsias 
sąnaudas ir faktines sąnaudas pateikiami 
nacionalinėms priežiūros institucijoms bei, 
kai kalbama apie maršruto paslaugas, 
VRAĮ funkcijas atliekančiai Agentūrai. 
Nedarant poveikio konfidencialių ar 
neskelbtinų duomenų, įskaitant duomenis 
apie rinkos sąlygomis teikiamas 
paslaugas, apsaugai, ši informacija apie 
sąnaudas paskelbiama viešai.

Or. en

Pagrindimas

Bet kokie neskelbtini ir (arba) konfidencialūs duomenys, susiję su finansais (sąnaudomis 
ir (arba) pajamomis), turi būti tinkamai apsaugoti – tai turėtų atsispindėti reikalavimuose dėl 
duomenų viešo skelbimo pagal rinkliavų sistemą. 

Pakeitimas 689
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Finansiniai duomenys apie paskirtų 
oro eismo paslaugų teikėjų nustatytąsias 
sąnaudas, faktines sąnaudas ir pajamas 
pateikiami nacionalinėms priežiūros 
institucijoms bei VRAĮ funkcijas 
atliekančiai Agentūrai ir paskelbiami 
viešai.

6. Finansiniai duomenys apie paskirtų 
oro eismo paslaugų teikėjų nustatytąsias 
sąnaudas, faktines sąnaudas ir pajamas 
pateikiami nacionalinėms priežiūros 
institucijoms, Eurokontrolei bei VRAĮ 
funkcijas atliekančiai Agentūrai ir 
paskelbiami viešai.

Or. en

Pakeitimas 690
Johan Van Overtveldt
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos nustatytosios 
sąnaudos apima su reikiama infrastruktūra 
ir paslaugomis susijusias sąnaudas, 
atitinkamas palūkanų už investicijas į 
kapitalą sumas ir turto nusidėvėjimo 
sumas, taip pat techninės priežiūros, 
veiklos, valdymo ir administravimo 
sąnaudas.

2. 1 dalyje nurodytos nustatytosios 
sąnaudos ekonomiškai efektyviai apima su 
naudojimusi būtina infrastruktūra ir 
paslaugomis susijusias tinkamas 
finansuoti ir neišvengiamas sąnaudas, 
atitinkamas palūkanų už investicijas į 
kapitalą sumas ir turto nusidėvėjimo 
sumas, taip pat techninės priežiūros, 
veiklos, valdymo ir administravimo 
sąnaudas.

Or. en

Pagrindimas

Rinkliavos turėtų būti grindžiamos naudojimusi paslaugomis, o ne paslaugų prieinamumu. 

Pakeitimas 691
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) oro eismo paslaugų teikėjų 
patiriamas sąnaudas, susijusias su 
mokesčiais ir rinkliavomis, mokamais 
VRAĮ funkcijas atliekančiai Agentūrai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 692
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) oro eismo paslaugų teikėjų 
patiriamas sąnaudas, susijusias su 
mokesčiais ir rinkliavomis, mokamais 
VRAĮ funkcijas atliekančiai Agentūrai;

a) oro eismo paslaugų teikėjų 
patiriamas sąnaudas, susijusias su 
mokesčiais ir rinkliavomis bei metiniais 
įnašais, mokamais VRAĮ funkcijas 
atliekančiai Agentūrai;

Or. en

Pagrindimas

Kol VRAĮ finansuos oro eismo paslaugų teikėjai, šias sąnaudas turėtų būti įmanoma įtraukti į 
sąnaudų, susijusių su oro navigacijos rinkliavomis, bazę. Dabartinis principas, pagal kurį 
visos valstybių narių sąnaudos, įskaitant Eurokontrolės įnašus, gali būti finansuojamos iš 
naudotojo rinkliavų, turėtų būti išlaikytas ir aiškiai įtrauktas į pagrindinį reglamentą.

Pakeitimas 693
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) oro eismo paslaugų teikėjų 
patiriamas sąnaudas, susijusias su 
mokesčiais ir rinkliavomis, mokamais 
VRAĮ funkcijas atliekančiai Agentūrai;

a) oro eismo paslaugų teikėjų 
patiriamas sąnaudas, susijusias su 
mokesčiais, rinkliavomis ir metiniais 
įnašais, mokamais VRAĮ;

Or. en

Pakeitimas 694
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) oro eismo paslaugų teikėjų 
patiriamas sąnaudas, susijusias su 
nacionalinių priežiūros institucijų vykdoma 
tų paslaugų teikėjų priežiūros ir 

b) oro eismo paslaugų teikėjų 
patiriamas sąnaudas, susijusias su 
nacionalinių kompetentingų institucijų ir 
nacionalinių priežiūros institucijų 
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sertifikavimo veikla, arba tokių sąnaudų 
dalį, nebent joms padengti valstybėse 
narėse būtų naudojami kiti finansiniai 
ištekliai;

vykdoma tų paslaugų teikėjų priežiūros ir 
sertifikavimo veikla, arba tokių sąnaudų 
dalį, nebent joms padengti valstybėse 
narėse būtų naudojami kiti finansiniai 
ištekliai;

Or. en

Pakeitimas 695
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) oro eismo paslaugų teikėjų 
patiriamas sąnaudas, susijusias su 
nacionalinių priežiūros institucijų 
vykdoma tų paslaugų teikėjų priežiūros ir 
sertifikavimo veikla, arba tokių sąnaudų 
dalį, nebent joms padengti valstybėse 
narėse būtų naudojami kiti finansiniai 
ištekliai;

b) oro eismo paslaugų teikėjų 
patiriamas sąnaudas, susijusias su 
nacionalinių institucijų vykdoma tų 
paslaugų teikėjų priežiūros ir sertifikavimo 
veikla, arba tokių sąnaudų dalį, nebent 
joms padengti valstybėse narėse būtų 
naudojami kiti finansiniai ištekliai;

Or. en

Pakeitimas 696
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Eurokontrolės sąnaudas, nebent 
joms padengti valstybėse narėse būtų 
naudojami kiti finansiniai ištekliai;

Or. en

Pakeitimas 697
Bogusław Liberadzki
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Eurokontrolės sąnaudas, nebent 
joms padengti valstybėse narėse būtų 
naudojami kiti finansiniai ištekliai;

Or. en

Pakeitimas 698
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) tinklo valdytojo sąnaudas.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 699
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. kitas valstybių narių patiriamas 
sąnaudas, susijusias su oro navigacijos 
paslaugų teikimu, pvz., sąnaudas, 
susijusias su tarptautiniais susitarimais, 
jei tokios sąnaudos nepadengiamos kitais 
finansiniais ištekliais;

Or. en

Pakeitimas 700
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. bendrą standartinį klimato ir 
aplinkos mokestį už kiekvieną vykdomą 
skrydį;

Or. en

Pagrindimas

Kilimo ir tūpimo metu išmetama daugiau teršalų, todėl trumpų nuotolių skrydžiai vieno 
kilometro atžvilgiu gerokai labiau teršia aplinką. Tokiu visiems skrydžiams bendru baziniu 
mokesčiu siekiama apskritai atgrasyti nuo trumpų nuotolių skrydžių ir rinktis mažiau aplinką 
teršiančius alternatyvius kelionės būdus.

Pakeitimas 701
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Į nustatytąsias sąnaudas 
neįskaičiuojamos sąnaudos, susijusios su 
42 straipsnyje nurodytomis valstybių narių 
taikomomis sankcijomis ir su 13 straipsnio 

4. Į nustatytąsias sąnaudas 
neįskaičiuojamos sąnaudos, susijusios su 
42 straipsnyje nurodytomis valstybių narių 
taikomomis sankcijomis.
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11 dalyje bei 14 straipsnio 10 dalyje 
nurodytomis taisomosiomis priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Su taisomosiomis priemonėmis susijusias sąnaudas turėtų būtų galima įtraukti į nustatytąsias 
sąnaudas. Iš tiesų, siekiant veiklos rezultatų tikslinių rodiklių, reikia ne sankcijų, o veiksmų ir 
investicijų.

Pakeitimas 702
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai 
išsamią informaciją apie savo sąnaudų 
bazes pateikia VRAĮ funkcijas atliekančiai 
Agentūrai, nacionalinėms priežiūros 
institucijoms ir Komisijai. Šiuo tikslu, 
laikantis 25 straipsnio 3 dalyje nurodyto 
apskaitos atskyrimo principo, sąnaudos 
suskirstomos į su darbuotojais susijusias 
sąnaudas, kitas (su darbuotojais 
nesusijusias) veiklos sąnaudas, 
nusidėvėjimo sąnaudas, kapitalo sąnaudas, 
su VRAĮ funkcijas atliekančiai Agentūrai 
mokamomis mokesčiais ir rinkliavomis 
susijusias sąnaudas ir ypatingąsias 
sąnaudas.

6. Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai 
išsamią informaciją apie savo sąnaudų 
bazes pateikia VRAĮ funkcijas atliekančiai 
Agentūrai, nacionalinėms priežiūros 
institucijoms ir Komisijai. Šiuo tikslu, 
laikantis 25 straipsnio 3 dalyje nurodyto 
apskaitos atskyrimo principo, sąnaudos 
suskirstomos į su darbuotojais susijusias 
sąnaudas, kitas (su darbuotojais 
nesusijusias) veiklos sąnaudas, 
nusidėvėjimo sąnaudas, kapitalo sąnaudas, 
su Agentūrai mokamais mokesčiais ir 
rinkliavomis susijusias sąnaudas, su 
VRAĮ funkcijas atliekančiai Agentūrai 
mokamais mokesčiais ir rinkliavomis 
susijusias sąnaudas, su nacionalinėms 
priežiūros institucijoms ir nacionalinėms 
kompetentingoms institucijoms mokamais 
mokesčiais ir rinkliavomis susijusias 
sąnaudas ir ypatingąsias sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 703
Bogusław Liberadzki
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai 
išsamią informaciją apie savo sąnaudų 
bazes pateikia VRAĮ funkcijas atliekančiai 
Agentūrai, nacionalinėms priežiūros 
institucijoms ir Komisijai. Šiuo tikslu, 
laikantis 25 straipsnio 3 dalyje nurodyto 
apskaitos atskyrimo principo, sąnaudos 
suskirstomos į su darbuotojais susijusias 
sąnaudas, kitas (su darbuotojais 
nesusijusias) veiklos sąnaudas, 
nusidėvėjimo sąnaudas, kapitalo sąnaudas, 
su VRAĮ funkcijas atliekančiai Agentūrai 
mokamomis mokesčiais ir rinkliavomis 
susijusias sąnaudas ir ypatingąsias 
sąnaudas.

6. Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai 
išsamią informaciją apie savo sąnaudų 
bazes pateikia nacionalinėms priežiūros 
institucijoms, Komisijai ir, jei kalbama 
apie maršruto paslaugas, VRAĮ. Šiuo 
tikslu, laikantis 25 straipsnio 3 dalyje 
nurodyto apskaitos atskyrimo principo, 
sąnaudos suskirstomos į su darbuotojais 
susijusias sąnaudas, kitas (su darbuotojais 
nesusijusias) veiklos sąnaudas, 
nusidėvėjimo sąnaudas, kapitalo sąnaudas, 
20 straipsnio 3 dalyje nurodytas sąnaudas 
ir ypatingąsias sąnaudas.

Or. en

Pagrindimas

VRAĮ gaus tik maršruto oro navigacijos paslaugų, o ne terminalo oro navigacijos paslaugų 
veiklos rezultatų planų projektus. Jei principas, pagal kurį VRAĮ finansuoja oro eismo 
paslaugų teikėjai, yra priimtinas (principas „moka naudotojas“), oro eismo paslaugų 
teikėjams turėtų būti leidžiama susigrąžinti visas susijusias sąnaudas taikant rinkliavas. Žr. 
siūlomus 20 straipsnio 3 dalies pakeitimus.

Pakeitimas 704
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai 
išsamią informaciją apie savo sąnaudų 
bazes pateikia VRAĮ funkcijas atliekančiai 
Agentūrai, nacionalinėms priežiūros 
institucijoms ir Komisijai. Šiuo tikslu, 
laikantis 25 straipsnio 3 dalyje nurodyto 
apskaitos atskyrimo principo, sąnaudos 

6. Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai 
išsamią informaciją apie savo sąnaudų 
bazes pateikia VRAĮ funkcijas atliekančiai 
Agentūrai, nacionalinėms priežiūros 
institucijoms, Eurokontrolei ir Komisijai. 
Šiuo tikslu, laikantis 25 straipsnio 3 dalyje 
nurodyto apskaitos atskyrimo principo, 
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suskirstomos į su darbuotojais susijusias 
sąnaudas, kitas (su darbuotojais 
nesusijusias) veiklos sąnaudas, 
nusidėvėjimo sąnaudas, kapitalo sąnaudas, 
su VRAĮ funkcijas atliekančiai Agentūrai 
mokamomis mokesčiais ir rinkliavomis 
susijusias sąnaudas ir ypatingąsias 
sąnaudas.

sąnaudos suskirstomos į su darbuotojais 
susijusias sąnaudas, kitas (su darbuotojais 
nesusijusias) veiklos sąnaudas, 
nusidėvėjimo sąnaudas, kapitalo sąnaudas, 
su VRAĮ funkcijas atliekančiai Agentūrai 
mokamais mokesčiais ir rinkliavomis 
susijusias sąnaudas ir ypatingąsias 
sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 705
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai 
išsamią informaciją apie savo sąnaudų 
bazes pateikia VRAĮ funkcijas atliekančiai 
Agentūrai, nacionalinėms priežiūros 
institucijoms ir Komisijai. Šiuo tikslu, 
laikantis 25 straipsnio 3 dalyje nurodyto 
apskaitos atskyrimo principo, sąnaudos 
suskirstomos į su darbuotojais susijusias 
sąnaudas, kitas (su darbuotojais 
nesusijusias) veiklos sąnaudas, 
nusidėvėjimo sąnaudas, kapitalo sąnaudas, 
su VRAĮ funkcijas atliekančiai Agentūrai 
mokamomis mokesčiais ir rinkliavomis 
susijusias sąnaudas ir ypatingąsias 
sąnaudas.

6. Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai 
visą išsamią informaciją apie savo sąnaudų 
bazes pateikia VRAĮ funkcijas atliekančiai 
Agentūrai, nacionalinėms priežiūros 
institucijoms ir Komisijai. Šiuo tikslu, 
laikantis 25 straipsnio 3 dalyje nurodyto 
apskaitos atskyrimo principo, sąnaudos 
suskirstomos į su darbuotojais susijusias 
sąnaudas, kitas (su darbuotojais 
nesusijusias) veiklos sąnaudas, 
nusidėvėjimo sąnaudas, kapitalo sąnaudas, 
su VRAĮ funkcijas atliekančiai Agentūrai 
mokamais mokesčiais ir rinkliavomis 
susijusias sąnaudas ir ypatingąsias 
sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 706
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai 
išsamią informaciją apie savo sąnaudų 
bazes pateikia VRAĮ funkcijas atliekančiai 
Agentūrai, nacionalinėms priežiūros 
institucijoms ir Komisijai. Šiuo tikslu, 
laikantis 25 straipsnio 3 dalyje nurodyto 
apskaitos atskyrimo principo, sąnaudos 
suskirstomos į su darbuotojais susijusias 
sąnaudas, kitas (su darbuotojais 
nesusijusias) veiklos sąnaudas, 
nusidėvėjimo sąnaudas, kapitalo sąnaudas, 
su VRAĮ funkcijas atliekančiai Agentūrai 
mokamomis mokesčiais ir rinkliavomis 
susijusias sąnaudas ir ypatingąsias 
sąnaudas.

6. Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai 
išsamią informaciją apie savo sąnaudų 
bazes pateikia nacionalinėms priežiūros 
institucijoms, Komisijai ir, jei kalbama 
apie maršruto paslaugas, VRAĮ funkcijas 
atliekančiai Agentūrai. Šiuo tikslu, 
laikantis 25 straipsnio 3 dalyje nurodyto 
apskaitos atskyrimo principo, sąnaudos 
suskirstomos į su darbuotojais susijusias 
sąnaudas, kitas (su darbuotojais 
nesusijusias) veiklos sąnaudas, 
nusidėvėjimo sąnaudas, kapitalo sąnaudas, 
20 straipsnio 3 dalyje nurodytas sąnaudas 
ir ypatingąsias sąnaudas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo, rinkliavų sistemoje turėtų būti numatytas visų 20 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų sąnaudų elementų (VRAĮ, nacionalinių institucijų, tinklo valdytojo ir (arba) 
Eurokontrolės), o ne tik VRAĮ, nustatymas. Terminalo paslaugas turi reguliuoti vietos 
nacionalinės priežiūros institucijos, todėl VRAĮ neturėtų teikti terminalo duomenų.

Pakeitimas 707
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai 
išsamią informaciją apie savo sąnaudų 
bazes pateikia VRAĮ funkcijas atliekančiai 
Agentūrai, nacionalinėms priežiūros 
institucijoms ir Komisijai. Šiuo tikslu, 
laikantis 25 straipsnio 3 dalyje nurodyto 
apskaitos atskyrimo principo, sąnaudos 
suskirstomos į su darbuotojais susijusias 
sąnaudas, kitas (su darbuotojais 
nesusijusias) veiklos sąnaudas, 
nusidėvėjimo sąnaudas, kapitalo sąnaudas, 

6. Paskirti oro eismo paslaugų teikėjai 
išsamią informaciją apie savo sąnaudų 
bazes pateikia VRAĮ funkcijas atliekančiai 
Agentūrai, nacionalinėms priežiūros 
institucijoms ir Komisijai. Šiuo tikslu, 
laikantis 25 straipsnio 3 dalyje nurodyto 
apskaitos atskyrimo principo, sąnaudos 
suskirstomos į veiklos sąnaudas, 
nusidėvėjimo sąnaudas, kapitalo sąnaudas, 
su VRAĮ funkcijas atliekančiai Agentūrai 
mokamais mokesčiais ir rinkliavomis 
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su VRAĮ funkcijas atliekančiai Agentūrai 
mokamomis mokesčiais ir rinkliavomis 
susijusias sąnaudas ir ypatingąsias 
sąnaudas.

susijusias sąnaudas ir ypatingąsias 
sąnaudas.

Or. en


