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Pozměňovací návrh 708
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jednotkové sazby stanoví 
vnitrostátní dozorové orgány poté, co 
agentura působící jako PRB ověří, že jsou 
v souladu s články 19 a 20 a s tímto 
článkem. Pokud agentura působící jako 
PRB zjistí, že jednotková sazba nesplňuje 
tyto požadavky, příslušný vnitrostátní 
dozorový orgán jednotkovou sazbu 
odpovídajícím způsobem přezkoumá. 
Pokud jednotková sazba tyto požadavky 
nadále nesplňuje, agentura působící jako 
PRB provede šetření a poskytne Komisi 
stanovisko v souladu s čl. 24 odst. 2 a 
Komise může přijmout opatření v souladu 
s čl. 24 odst. 3.

2. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

An analysis of the possibilities for achieving the desired effect is much needed before the 
introduction of such concept. The choice of flight path depends not only on the cost of air 
navigation charges, but on a number of other important factors, such as dangerous weather 
conditions, military zones, prices of fuels, availability of technical infrastructure of the 
respective airline, etc. It is unclear how revenue neutrality will be guaranteed for each 
provider. The introduction of a common unit rate would potentially lead to the creation of 
significant cross-subsidies between Member States' airspaces. The redirection of revenues 
between States with different unit rates and cost-effectiveness will lead to hidden 
compensation for inefficient countries and redistribution of revenues.

Pozměňovací návrh 709
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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

2. Jednotkové sazby stanoví 
vnitrostátní dozorové orgány poté, co 
agentura působící jako PRB ověří, že jsou 
v souladu s články 19 a 20 a s tímto 
článkem. Pokud agentura působící jako 
PRB zjistí, že jednotková sazba nesplňuje 
tyto požadavky, příslušný vnitrostátní 
dozorový orgán jednotkovou sazbu 
odpovídajícím způsobem přezkoumá. 
Pokud jednotková sazba tyto požadavky 
nadále nesplňuje, agentura působící jako 
PRB provede šetření a poskytne Komisi 
stanovisko v souladu s čl. 24 odst. 2 a 
Komise může přijmout opatření v souladu 
s čl. 24 odst. 3.

2. Jednotkové sazby stanoví 
vnitrostátní dozorové orgány poté, co 
agentura působící jako PRB ověří, že jsou 
v souladu s články 19 a 20 a s tímto 
článkem.

Or. en

Pozměňovací návrh 710
Josianne Cutajar

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jednotkové sazby stanoví 
vnitrostátní dozorové orgány poté, co 
agentura působící jako PRB ověří, že jsou 
v souladu s články 19 a 20 a s tímto 
článkem. Pokud agentura působící jako 
PRB zjistí, že jednotková sazba nesplňuje 
tyto požadavky, příslušný vnitrostátní 
dozorový orgán jednotkovou sazbu 
odpovídajícím způsobem přezkoumá. 
Pokud jednotková sazba tyto požadavky 
nadále nesplňuje, agentura působící jako 
PRB provede šetření a poskytne Komisi 
stanovisko v souladu s čl. 24 odst. 2 a 
Komise může přijmout opatření v souladu 
s čl. 24 odst. 3.

2. Jednotkové sazby stanoví členské 
státy v souladu s Mnohostrannou 
úmluvou Eurocontrolu o traťových 
poplatcích a v souladu s články 19 a 20 a s 
tímto článkem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 711
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jednotkové sazby stanoví 
vnitrostátní dozorové orgány poté, co 
agentura působící jako PRB ověří, že jsou 
v souladu s články 19 a 20 a s tímto 
článkem. Pokud agentura působící jako 
PRB zjistí, že jednotková sazba nesplňuje 
tyto požadavky, příslušný vnitrostátní 
dozorový orgán jednotkovou sazbu 
odpovídajícím způsobem přezkoumá. 
Pokud jednotková sazba tyto požadavky 
nadále nesplňuje, agentura působící jako 
PRB provede šetření a poskytne Komisi 
stanovisko v souladu s čl. 24 odst. 2 a 
Komise může přijmout opatření v souladu 
s čl. 24 odst. 3.

2. Jednotkové sazby stanoví členské 
státy, případně v souladu s 
Mnohostrannou dohodou Eurocontrolu o 
traťových poplatcích a v souladu s články 
19 a 20 a s tímto článkem.

Or. en

Odůvodnění

Podle ustanovení organizace Eurocontrol jsou traťové jednotkové sazby schvalovány 
členskými státy. Navrhované předběžné ověření jednotkových sazeb ze strany orgánu pro 
kontrolu výkonnosti vytváří nejen dodatečnou a zbytečnou pracovní zátěž pro dotčené 
subjekty, ale také dodatečné náklady, které musí v konečném důsledku nést uživatelé 
vzdušného prostoru, jakož i další rozšíření celého postupu schvalování poplatků.

Pozměňovací návrh 712
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jednotkové sazby stanoví 
vnitrostátní dozorové orgány poté, co 
agentura působící jako PRB ověří, že jsou 

2. Jednotkové sazby stanoví členské 
státy v souladu s Mnohostrannou 
úmluvou Eurocontrolu o traťových 
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v souladu s články 19 a 20 a s tímto 
článkem. Pokud agentura působící jako 
PRB zjistí, že jednotková sazba nesplňuje 
tyto požadavky, příslušný vnitrostátní 
dozorový orgán jednotkovou sazbu 
odpovídajícím způsobem přezkoumá. 
Pokud jednotková sazba tyto požadavky 
nadále nesplňuje, agentura působící jako 
PRB provede šetření a poskytne Komisi 
stanovisko v souladu s čl. 24 odst. 2 a 
Komise může přijmout opatření v souladu 
s čl. 24 odst. 3.

poplatcích a v souladu s články 19 a 20 a s 
tímto článkem. Před převzetím koncepce 
společné jednotkové sazby do rámcového 
nařízení se za účelem posouzení dopadu 
na prognózu provozu v každé původní 
oblasti zpoplatnění a dopadu na celkový 
počet výkonových jednotek provede 
předběžné posouzení dopadů. Před 
předložením návrhu prováděcího 
nařízení, přijatého přezkumným postupem 
podle čl. 37 odst. 3, členským státům 
proběhnou rovněž konzultace se 
zúčastněnými stranami.

Or. enOdůvodnění

In the current system the Member States are responsible for setting the unit rates, which are 
verified by the Commission. This process takes place under the EUROCONTROL Multilateral 
Agreement relating to Route Charges (enlarged Commission). The proposed ex ante 
verification of the unit rates by the PRB not only generates additional and unnecessary 
workload for the entities concerned but also additional costs to be borne ultimately by the 
airspace users as well as further extension of the whole charges approval process. Whereas 
on the one hand there is an intention to strengthen and empower the NSAs, on the other hand 
the discharge of the new competence is restricted by being subject to verification by the PRB. 
Doubts also arise from the fact that the new PRB competence relating to unit rates 
assessment would cover not only en-route charges, but also NSAs are to be responsible under 
the performance scheme. In summary, there is no clear rationale provided to support the 
proposed change, and its added value is not clear.

Pozměňovací návrh 713
Josianne Cutajar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely zpoplatnění a v případě, že 
přetížení způsobuje v síti závažné 
problémy, včetně zhoršení vlivu na životní 
prostředí, může Komise prostřednictvím 
prováděcího nařízení přijatého 
přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 3 
stanovit společnou jednotkovou sazbu za 
traťové navigační služby v celém 
vzdušném prostoru jednotného 
evropského nebe a podrobná pravidla a 

vypouští se
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postupy pro její uplatňování. Společná 
jednotková sazba uvedená v prvním 
pododstavci se vypočítá z váženého 
průměru různých jednotkových sazeb 
dotčených poskytovatelů letových 
navigačních služeb. Výnosy ze společné 
jednotkové sazby se přerozdělí tak, aby se 
u dotčených poskytovatelů letových 
provozních služeb dosáhlo příjmové 
neutrality.

Or. en

Pozměňovací návrh 714
Johan Van Overtveldt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely zpoplatnění a v případě, že 
přetížení způsobuje v síti závažné 
problémy, včetně zhoršení vlivu na životní 
prostředí, může Komise prostřednictvím 
prováděcího nařízení přijatého 
přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 3 
stanovit společnou jednotkovou sazbu za 
traťové navigační služby v celém 
vzdušném prostoru jednotného 
evropského nebe a podrobná pravidla a 
postupy pro její uplatňování. Společná 
jednotková sazba uvedená v prvním 
pododstavci se vypočítá z váženého 
průměru různých jednotkových sazeb 
dotčených poskytovatelů letových 
navigačních služeb. Výnosy ze společné 
jednotkové sazby se přerozdělí tak, aby se 
u dotčených poskytovatelů letových 
provozních služeb dosáhlo příjmové 
neutrality.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Společná jednotková sazba pravděpodobně zvýší ceny. Kromě toho hrozí, že režim bude 
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zatěžující.

Pozměňovací návrh 715
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely zpoplatnění a v případě, že 
přetížení způsobuje v síti závažné 
problémy, včetně zhoršení vlivu na životní 
prostředí, může Komise prostřednictvím 
prováděcího nařízení přijatého 
přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 3 
stanovit společnou jednotkovou sazbu za 
traťové navigační služby v celém 
vzdušném prostoru jednotného evropského 
nebe a podrobná pravidla a postupy pro její 
uplatňování. Společná jednotková sazba 
uvedená v prvním pododstavci se vypočítá 
z váženého průměru různých jednotkových 
sazeb dotčených poskytovatelů letových 
navigačních služeb. Výnosy ze společné 
jednotkové sazby se přerozdělí tak, aby se 
u dotčených poskytovatelů letových 
provozních služeb dosáhlo příjmové 
neutrality.

Pro účely zpoplatnění a v případě, že 
přetížení způsobuje v síti závažné 
problémy, včetně zhoršení vlivu na životní 
prostředí, může Komise prostřednictvím 
prováděcího nařízení přijatého 
přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 3 
stanovit společnou jednotkovou sazbu za 
traťové letové provozní služby v celém 
vzdušném prostoru jednotného evropského 
nebe a podrobná pravidla a postupy pro její 
uplatňování. Za účelem posouzení dopadu 
na prognózu provozu v každé původní 
oblasti zpoplatnění a dopadu na celkový 
počet výkonových jednotek se předtím, než 
Komise v souladu s předchozím 
pododstavcem navrhne koncepci společné 
jednotkové sazby, provede předběžné 
posouzení dopadů. Před předložením 
jakéhokoli návrhu prováděcího nařízení v 
souladu s předchozím pododstavcem 
Komise rovněž vede konzultace se 
zúčastněnými stranami. Společná 
jednotková sazba uvedená v prvním 
pododstavci se vypočítá z váženého 
průměru různých jednotkových sazeb 
dotčených poskytovatelů letových 
provozních služeb. Výnosy ze společné 
jednotkové sazby se přerozdělí tak, aby se 
u dotčených poskytovatelů letových 
provozních služeb dosáhlo příjmové 
neutrality.

Or. en
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Pozměňovací návrh 716
Bogusław Liberadzki

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely zpoplatnění a v případě, že 
přetížení způsobuje v síti závažné 
problémy, včetně zhoršení vlivu na životní 
prostředí, může Komise prostřednictvím 
prováděcího nařízení přijatého 
přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 3 
stanovit společnou jednotkovou sazbu za 
traťové navigační služby v celém 
vzdušném prostoru jednotného 
evropského nebe a podrobná pravidla a 
postupy pro její uplatňování. Společná 
jednotková sazba uvedená v prvním 
pododstavci se vypočítá z váženého 
průměru různých jednotkových sazeb 
dotčených poskytovatelů letových 
navigačních služeb. Výnosy ze společné 
jednotkové sazby se přerozdělí tak, aby se 
u dotčených poskytovatelů letových 
provozních služeb dosáhlo příjmové 
neutrality.

Společná jednotková sazba se vypočítá z 
váženého průměru různých jednotkových 
sazeb dotčených poskytovatelů letových 
navigačních služeb. Výnosy ze společné 
jednotkové sazby se přerozdělí tak, aby se 
u dotčených poskytovatelů letových 
provozních služeb dosáhlo příjmové 
neutrality. 

Or. enOdůvodnění

Společná jednotková sazba by neměla být zavedena, pokud neexistují důkazy o tom, že by 
měla pozitivní dopad na přetížení dopravy a na environmentální výkonnost. To by mělo 
zahrnovat požadavek na předběžné posouzení dopadů a proces konzultací se zúčastněnými 
stranami.

Pozměňovací návrh 717
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely zpoplatnění a v případě, že 
přetížení způsobuje v síti závažné 

Pro účely zpoplatnění a v případě, že 
přetížení způsobuje v síti závažné 
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problémy, včetně zhoršení vlivu na životní 
prostředí, může Komise prostřednictvím 
prováděcího nařízení přijatého 
přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 3 
stanovit společnou jednotkovou sazbu za 
traťové navigační služby v celém 
vzdušném prostoru jednotného evropského 
nebe a podrobná pravidla a postupy pro její 
uplatňování. Společná jednotková sazba 
uvedená v prvním pododstavci se vypočítá 
z váženého průměru různých 
jednotkových sazeb dotčených 
poskytovatelů letových navigačních 
služeb. Výnosy ze společné jednotkové 
sazby se přerozdělí tak, aby se u dotčených 
poskytovatelů letových provozních služeb 
dosáhlo příjmové neutrality.

problémy, včetně zhoršení vlivu na životní 
prostředí, může Komise prostřednictvím 
prováděcího nařízení přijatého 
přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 3 
stanovit společnou jednotkovou sazbu za 
traťové navigační služby v celém 
vzdušném prostoru jednotného evropského 
nebe a podrobná pravidla a postupy pro její 
uplatňování. Výnosy ze společné 
jednotkové sazby se přerozdělí tak, aby se 
u dotčených poskytovatelů letových 
provozních služeb dosáhlo příjmové 
neutrality.

Or. en

Pozměňovací návrh 718
Karima Delli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely zpoplatnění a v případě, že 
přetížení způsobuje v síti závažné 
problémy, včetně zhoršení vlivu na životní 
prostředí, může Komise prostřednictvím 
prováděcího nařízení přijatého 
přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 3 
stanovit společnou jednotkovou sazbu za 
traťové navigační služby v celém 
vzdušném prostoru jednotného evropského 
nebe a podrobná pravidla a postupy pro její 
uplatňování. Společná jednotková sazba 
uvedená v prvním pododstavci se vypočítá 
z váženého průměru různých jednotkových 
sazeb dotčených poskytovatelů letových 
navigačních služeb. Výnosy ze společné 
jednotkové sazby se přerozdělí tak, aby se 
u dotčených poskytovatelů letových 
provozních služeb dosáhlo příjmové 

Pro účely zpoplatnění a v případě, že 
přetížení způsobuje v síti závažné 
problémy, včetně zhoršení vlivu na životní 
prostředí a klima, může Komise 
prostřednictvím prováděcího nařízení 
přijatého přezkumným postupem podle čl. 
37 odst. 3 stanovit společnou jednotkovou 
sazbu za traťové navigační služby v celém 
vzdušném prostoru jednotného evropského 
nebe a podrobná pravidla a postupy pro její 
uplatňování. Společná jednotková sazba 
uvedená v prvním pododstavci se vypočítá 
z váženého průměru různých jednotkových 
sazeb dotčených poskytovatelů letových 
navigačních služeb. Výnosy ze společné 
jednotkové sazby se přerozdělí tak, aby se 
u dotčených poskytovatelů letových 
provozních služeb dosáhlo příjmové 
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neutrality. neutrality. 

Or. en

Pozměňovací návrh 719
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poplatky se od uživatelů vzdušného 
prostoru vybírají za poskytování letových 
navigačních služeb za nediskriminačních 
podmínek s ohledem na relativní 
výkonnostní charakteristiky různých typů 
dotčených letadel. Jestliže jsou různým 
uživatelům vzdušného prostoru ukládány 
poplatky za užití stejné služby, nesmí být 
činěn rozdíl s ohledem na státní příslušnost 
nebo kategorii uživatele.

1. Od uživatelů vzdušného prostoru se 
za poskytování letových navigačních 
služeb mohou vybírat poplatky. Pokud k 
tomu dochází, děje se tak za 
nediskriminačních podmínek s ohledem na 
relativní výkonnostní charakteristiky 
různých typů dotčených letadel Jestliže 
jsou různým uživatelům vzdušného 
prostoru ukládány poplatky za užití stejné 
služby, nesmí být činěn rozdíl s ohledem 
na státní příslušnost nebo kategorii 
uživatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 720
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poplatky se od uživatelů vzdušného 
prostoru vybírají za poskytování letových 
navigačních služeb za nediskriminačních 
podmínek s ohledem na relativní 
výkonnostní charakteristiky různých typů 
dotčených letadel. Jestliže jsou různým 
uživatelům vzdušného prostoru ukládány 
poplatky za užití stejné služby, nesmí být 
činěn rozdíl s ohledem na státní příslušnost 

1. Poplatky se od uživatelů vzdušného 
prostoru vybírají za poskytování letových 
navigačních služeb za plně 
transparentních podmínek s ohledem na 
relativní klimatickou a environmentální 
výkonnost různých typů dotčených letadel. 
Jestliže jsou různým uživatelům vzdušného 
prostoru ukládány poplatky za užití stejné 
služby, nesmí být činěn rozdíl s ohledem 
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nebo kategorii uživatele. na státní příslušnost uživatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 721
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poplatek za traťové navigační 
služby za daný let v dané oblasti 
zpoplatnění traťových navigačních služeb 
se vypočítá na základě jednotkové sazby 
stanovené pro tuto oblast zpoplatnění 
traťových navigačních služeb a 
výkonových jednotek traťových 
navigačních služeb u daného letu. Poplatek 
se skládá z jedné nebo více proměnlivých 
složek, z nichž každá vychází z 
objektivních faktorů.

2. Poplatek za traťové navigační 
služby za daný let v dané oblasti 
zpoplatnění traťových navigačních služeb 
se vypočítá na základě jednotkové sazby 
stanovené pro tuto oblast zpoplatnění 
traťových navigačních služeb a 
výkonových jednotek traťových 
navigačních služeb u daného letu, kromě 
klimatického a environmentálního 
poplatku podle čl. 20 odst. 3 písm. d). 
Poplatek se skládá z jedné nebo více 
proměnlivých složek, z nichž každá 
vychází z objektivních faktorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 722
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poplatek za traťové navigační 
služby za daný let v dané oblasti 
zpoplatnění traťových navigačních služeb 
se vypočítá na základě jednotkové sazby 
stanovené pro tuto oblast zpoplatnění 
traťových navigačních služeb a 
výkonových jednotek traťových 
navigačních služeb u daného letu. Poplatek 
se skládá z jedné nebo více proměnlivých 

2. Poplatek za traťové navigační 
služby za daný let v dané oblasti 
zpoplatnění traťových navigačních služeb 
se vypočítá na základě jednotkové sazby 
stanovené pro tuto oblast zpoplatnění 
traťových navigačních služeb a 
výkonových jednotek traťových 
navigačních služeb u daného letu.
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složek, z nichž každá vychází z 
objektivních faktorů.

Or. en

Odůvodnění

V každém případě vyplývá poplatek z jednotkové sazby a výkonových jednotek – v souladu s 
ustanoveními organizace Eurocontrol. V poplatku není viditelná žádná proměnlivá složka. 

Pozměňovací návrh 723
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poplatek za traťové navigační 
služby za daný let v dané oblasti 
zpoplatnění traťových navigačních služeb 
se vypočítá na základě jednotkové sazby 
stanovené pro tuto oblast zpoplatnění 
traťových navigačních služeb a 
výkonových jednotek traťových 
navigačních služeb u daného letu. Poplatek 
se skládá z jedné nebo více proměnlivých 
složek, z nichž každá vychází z 
objektivních faktorů.

2. Poplatek za traťové navigační 
služby za daný let v dané oblasti 
zpoplatnění traťových navigačních služeb 
se vypočítá na základě jednotkové sazby 
stanovené pro tuto oblast zpoplatnění 
traťových navigačních služeb a 
výkonových jednotek traťových 
navigačních služeb u daného letu.

Or. en

Pozměňovací návrh 724
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poplatek za traťové navigační 
služby za daný let v dané oblasti 
zpoplatnění traťových navigačních služeb 
se vypočítá na základě jednotkové sazby 

2. Poplatek za traťové navigační 
služby za daný let v dané oblasti 
zpoplatnění traťových navigačních služeb 
se vypočítá na základě jednotkové sazby 
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stanovené pro tuto oblast zpoplatnění 
traťových navigačních služeb a 
výkonových jednotek traťových 
navigačních služeb u daného letu. Poplatek 
se skládá z jedné nebo více proměnlivých 
složek, z nichž každá vychází z 
objektivních faktorů.

stanovené pro tuto oblast zpoplatnění 
traťových navigačních služeb a 
výkonových jednotek traťových 
navigačních služeb u daného letu.

Or. enOdůvodnění

Dokud nebude vysvětleno, co se rozumí pod pojmem „proměnlivé složky“ poplatku, měl by 
být tento prvek z rámce vypuštěn.

Pozměňovací návrh 725
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poplatek za traťové navigační 
služby za daný let v dané oblasti 
zpoplatnění traťových navigačních služeb 
se vypočítá na základě jednotkové sazby 
stanovené pro tuto oblast zpoplatnění 
traťových navigačních služeb a 
výkonových jednotek traťových 
navigačních služeb u daného letu. Poplatek 
se skládá z jedné nebo více proměnlivých 
složek, z nichž každá vychází z 
objektivních faktorů.

2. Poplatek za traťové navigační 
služby za daný let v dané oblasti 
zpoplatnění traťových navigačních služeb 
se vypočítá na základě jednotkové sazby 
stanovené pro tuto oblast zpoplatnění 
traťových navigačních služeb a 
výkonových jednotek traťových 
navigačních služeb u daného letu. Poplatek 
se skládá ze složek, které vycházejí z 
objektivních faktorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 726
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za letištní a přibližovací 
služby za daný let v dané oblasti 

3. Poplatek za letištní a přibližovací 
služby za daný let v dané oblasti 
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zpoplatnění letištních a přibližovacích 
služeb se vypočítá na základě jednotkové 
sazby stanovené pro tuto oblast zpoplatnění 
letištních a přibližovacích služeb a 
výkonových jednotek letištních a 
přibližovacích služeb u daného letu. Pro 
účely výpočtu poplatku za letištní a 
přibližovací služby se přiblížení a odlet 
letadla považuje za jeden let. Poplatek se 
skládá z jedné nebo více proměnlivých 
složek, z nichž každá vychází z 
objektivních faktorů.

zpoplatnění letištních a přibližovacích 
služeb se vypočítá na základě jednotkové 
sazby stanovené pro tuto oblast zpoplatnění 
letištních a přibližovacích služeb a 
výkonových jednotek letištních a 
přibližovacích služeb u daného letu, kromě 
klimatického a environmentálního 
poplatku podle čl. 20 odst. 3 písm. d). Pro 
účely výpočtu poplatku za letištní a 
přibližovací služby se přiblížení a odlet 
letadla považuje za jeden let. Poplatek se 
skládá z jedné nebo více proměnlivých 
složek, z nichž každá vychází z 
objektivních faktorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 727
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za letištní a přibližovací 
služby za daný let v dané oblasti 
zpoplatnění letištních a přibližovacích 
služeb se vypočítá na základě jednotkové 
sazby stanovené pro tuto oblast zpoplatnění 
letištních a přibližovacích služeb a 
výkonových jednotek letištních a 
přibližovacích služeb u daného letu. Pro 
účely výpočtu poplatku za letištní a 
přibližovací služby se přiblížení a odlet 
letadla považuje za jeden let. Poplatek se 
skládá z jedné nebo více proměnlivých 
složek, z nichž každá vychází z 
objektivních faktorů.

3. Poplatek za letištní a přibližovací 
služby za daný let v dané oblasti 
zpoplatnění letištních a přibližovacích 
služeb se vypočítá na základě jednotkové 
sazby stanovené pro tuto oblast zpoplatnění 
letištních a přibližovacích služeb a 
výkonových jednotek letištních a 
přibližovacích služeb u daného letu. Pro 
účely výpočtu poplatku za letištní a 
přibližovací služby se přiblížení a odlet 
letadla považuje za jeden let.

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako v případě výše uvedených traťových poplatků musí poplatek v každém případě 
vyplývat z jednotkové sazby a výkonových jednotek. V poplatku není viditelná žádná 
proměnlivá složka.
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Pozměňovací návrh 728
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za letištní a přibližovací 
služby za daný let v dané oblasti 
zpoplatnění letištních a přibližovacích 
služeb se vypočítá na základě jednotkové 
sazby stanovené pro tuto oblast zpoplatnění 
letištních a přibližovacích služeb a 
výkonových jednotek letištních a 
přibližovacích služeb u daného letu. Pro 
účely výpočtu poplatku za letištní a 
přibližovací služby se přiblížení a odlet 
letadla považuje za jeden let. Poplatek se 
skládá z jedné nebo více proměnlivých 
složek, z nichž každá vychází z 
objektivních faktorů.

3. Poplatek za letištní a přibližovací 
služby za daný let v dané oblasti 
zpoplatnění letištních a přibližovacích 
služeb se vypočítá na základě jednotkové 
sazby stanovené pro tuto oblast zpoplatnění 
letištních a přibližovacích služeb a 
výkonových jednotek letištních a 
přibližovacích služeb u daného letu. Pro 
účely výpočtu poplatku za letištní a 
přibližovací služby se přiblížení a odlet 
letadla považuje za jeden let.

Or. en

Pozměňovací návrh 729
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za letištní a přibližovací 
služby za daný let v dané oblasti 
zpoplatnění letištních a přibližovacích 
služeb se vypočítá na základě jednotkové 
sazby stanovené pro tuto oblast zpoplatnění 
letištních a přibližovacích služeb a 
výkonových jednotek letištních a 
přibližovacích služeb u daného letu. Pro 
účely výpočtu poplatku za letištní a 
přibližovací služby se přiblížení a odlet 
letadla považuje za jeden let. Poplatek se 

3. Poplatek za letištní a přibližovací 
služby za daný let v dané oblasti 
zpoplatnění letištních a přibližovacích 
služeb se vypočítá na základě jednotkové 
sazby stanovené pro tuto oblast zpoplatnění 
letištních a přibližovacích služeb a 
výkonových jednotek letištních a 
přibližovacích služeb u daného letu. Pro 
účely výpočtu poplatku za letištní a 
přibližovací služby se přiblížení a odlet 
letadla považuje za jeden let.
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skládá z jedné nebo více proměnlivých 
složek, z nichž každá vychází z 
objektivních faktorů.

Or. enOdůvodnění

Dokud nebude vysvětleno, co se rozumí pod pojmem „proměnlivé složky“ poplatku, měl by 
být tento prvek z rámce vypuštěn.

Pozměňovací návrh 730
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za letištní a přibližovací 
služby za daný let v dané oblasti 
zpoplatnění letištních a přibližovacích 
služeb se vypočítá na základě jednotkové 
sazby stanovené pro tuto oblast zpoplatnění 
letištních a přibližovacích služeb a 
výkonových jednotek letištních a 
přibližovacích služeb u daného letu. Pro 
účely výpočtu poplatku za letištní a 
přibližovací služby se přiblížení a odlet 
letadla považuje za jeden let. Poplatek se 
skládá z jedné nebo více proměnlivých 
složek, z nichž každá vychází z 
objektivních faktorů.

3. Poplatek za letištní a přibližovací 
služby za daný let v dané oblasti 
zpoplatnění letištních a přibližovacích 
služeb se vypočítá na základě jednotkové 
sazby stanovené pro tuto oblast zpoplatnění 
letištních a přibližovacích služeb a 
výkonových jednotek letištních a 
přibližovacích služeb u daného letu. Pro 
účely výpočtu poplatku za letištní a 
přibližovací služby se přiblížení a odlet 
letadla považuje za jeden let. Poplatek se 
skládá ze složek, které vycházejí z 
objektivních faktorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 731
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Někteří uživatelé vzdušného 
prostoru mohou být od poplatků za letové 
navigační služby osvobozeni, zejména 

4. Někteří uživatelé vzdušného 
prostoru mohou být od poplatků za letové 
navigační služby osvobozeni, avšak pouze 
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lehká a státní letadla, a to za předpokladu, 
že náklady na toto osvobození jsou 
hrazeny z jiných zdrojů a nepřenášejí se 
na ostatní uživatele vzdušného prostoru.

v případě letadel s nulovými emisemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 732
Jens Gieseke, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poplatky se modulují tak, aby 
motivovaly poskytovatele letových 
navigačních služeb, letiště a uživatele 
vzdušného prostoru k podpoře zlepšování 
environmentální výkonnosti nebo kvality 
služeb, jako je větší využívání udržitelných 
alternativních paliv, zvyšování kapacity, 
omezení zpoždění a udržitelný rozvoj, a 
zároveň zachovávaly optimální míru 
bezpečnosti, zejména při provádění 
evropského hlavního plánu ATM.  
Modulace sestává z finančních výhod či 
znevýhodnění a pro poskytovatele letových 
provozních služeb je příjmově neutrální.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 733
Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Pierre Karleskind

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poplatky se modulují tak, aby 
motivovaly poskytovatele letových 
navigačních služeb, letiště a uživatele 
vzdušného prostoru k podpoře zlepšování 
environmentální výkonnosti nebo kvality 

5. Poplatky se modulují tak, aby 
motivovaly poskytovatele letových 
navigačních služeb, letiště a uživatele 
vzdušného prostoru k podpoře zlepšování 
environmentální výkonnosti nebo kvality 
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služeb, jako je větší využívání udržitelných 
alternativních paliv, zvyšování kapacity, 
omezení zpoždění a udržitelný rozvoj, a 
zároveň zachovávaly optimální míru 
bezpečnosti, zejména při provádění 
evropského hlavního plánu ATM.  
Modulace sestává z finančních výhod či 
znevýhodnění a pro poskytovatele letových 
provozních služeb je příjmově neutrální.

služeb, jako je větší využívání udržitelných 
alternativních paliv, zvyšování kapacity, 
omezení zpoždění a udržitelný rozvoj, a 
zároveň zachovávaly optimální míru 
bezpečnosti, zejména při provádění 
evropského hlavního plánu ATM. 
Modulace sestává z finančních výhod či 
znevýhodnění a pro poskytovatele letových 
provozních služeb je příjmově neutrální. 
Tyto modulace musí přinejmenším 
zohlednit, zda uživatelé vzdušného 
prostoru využívají dostupné trasy snižující 
emise letadel.

Or. fr

Pozměňovací návrh 734
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poplatky se modulují tak, aby 
motivovaly poskytovatele letových 
navigačních služeb, letiště a uživatele 
vzdušného prostoru k podpoře zlepšování 
environmentální výkonnosti nebo kvality 
služeb, jako je větší využívání udržitelných 
alternativních paliv, zvyšování kapacity, 
omezení zpoždění a udržitelný rozvoj, a 
zároveň zachovávaly optimální míru 
bezpečnosti, zejména při provádění 
evropského hlavního plánu ATM. 
Modulace sestává z finančních výhod či 
znevýhodnění a pro poskytovatele letových 
provozních služeb je příjmově neutrální.

5. Poplatky se modulují tak, aby 
motivovaly poskytovatele letových 
navigačních služeb, letiště a uživatele 
vzdušného prostoru k podpoře zlepšování 
klimatické a environmentální výkonnosti 
nebo kvality služeb, jako je větší využívání 
udržitelných alternativních paliv 
založených na dalších plně obnovitelných 
zdrojích, omezení zpoždění a udržitelný 
rozvoj, a zároveň zachovávaly optimální 
míru bezpečnosti, zejména při provádění 
evropského hlavního plánu ATM. 
Modulace sestává z finančních výhod či 
znevýhodnění a upravuje přinejmenším 
využívání dostupných tratí uživateli 
vzdušného prostoru, které minimalizuje 
emise letadel v provozním kontextu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 735
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poplatky se modulují tak, aby 
motivovaly poskytovatele letových 
navigačních služeb, letiště a uživatele 
vzdušného prostoru k podpoře zlepšování 
environmentální výkonnosti nebo kvality 
služeb, jako je větší využívání udržitelných 
alternativních paliv, zvyšování kapacity, 
omezení zpoždění a udržitelný rozvoj, a 
zároveň zachovávaly optimální míru 
bezpečnosti, zejména při provádění 
evropského hlavního plánu ATM. 
Modulace sestává z finančních výhod či 
znevýhodnění a pro poskytovatele letových 
provozních služeb je příjmově neutrální.

5. Po konzultaci se zúčastněnými 
stranami se poplatky mohou modulovat 
tak, aby motivovaly poskytovatele letových 
navigačních služeb a uživatele vzdušného 
prostoru k podpoře zlepšování 
environmentální výkonnosti nebo kvality 
služeb, jako je větší využívání udržitelných 
alternativních paliv, zvyšování kapacity, 
omezení zpoždění a udržitelný rozvoj, a 
zároveň zachovávaly optimální míru 
bezpečnosti, zejména při provádění 
evropského hlavního plánu ATM. 
Modulace sestává z finančních výhod či 
znevýhodnění a předchází jí analýza, která 
potvrdí, jak bude zajištěna příjmová 
neutralita pro poskytovatele letových 
provozních služeb.

Or. enOdůvodnění

There should be consultation with stakeholders to prevent any such decision being taken 
unilaterally. The word “shall” replaced with “may” to remove the obligatory nature of the 
solution. Air navigation service providers should be replaced with air traffic service 
providers and airports should deleted as they do not set/collect/pay charges. In addition, 
incentivisation of airports, for instance to deploy common projects in a timely manner, must 
therefore happen through a different mechanism, otherwise the proposed modulation could be 
discriminatory. Furthermore, It still needs to be demonstrated that the modulation of charges 
is a feasible concept and the best instrument for achievement of the expected results. 
Concerns include, among others, its mandatory nature, how to achieve revenue neutrality in 
practice (i.e. balancing disincentives with incentives) and how to retain fairness and non-
discriminatory approach while avoiding administrative burdens.

Pozměňovací návrh 736
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poplatky se modulují tak, aby 
motivovaly poskytovatele letových 
navigačních služeb, letiště a uživatele 
vzdušného prostoru k podpoře zlepšování 
environmentální výkonnosti nebo kvality 
služeb, jako je větší využívání udržitelných 
alternativních paliv, zvyšování kapacity, 
omezení zpoždění a udržitelný rozvoj, a 
zároveň zachovávaly optimální míru 
bezpečnosti, zejména při provádění 
evropského hlavního plánu ATM. 
Modulace sestává z finančních výhod či 
znevýhodnění a pro poskytovatele letových 
provozních služeb je příjmově neutrální.

5. Po konzultaci se zúčastněnými 
stranami se poplatky mohou modulovat 
tak, aby motivovaly poskytovatele letových 
navigačních služeb a uživatele vzdušného 
prostoru k podpoře zlepšování 
environmentální výkonnosti nebo kvality 
služeb, jako je větší využívání udržitelných 
alternativních paliv, zvyšování kapacity, 
omezení zpoždění a udržitelný rozvoj, a 
zároveň zachovávaly optimální míru 
bezpečnosti, zejména při provádění 
evropského hlavního plánu ATM. 
Modulace sestává z finančních výhod či 
znevýhodnění a předchází jí analýza, která 
potvrdí, jak bude zajištěna příjmová 
neutralita pro poskytovatele letových 
provozních služeb.

Or. en

Odůvodnění

Měla by proběhnout konzultace se zúčastněnými stranami, aby se zabránilo jednostrannému 
přijetí takového rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 737
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Dominique Riquet

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poplatky se modulují tak, aby 
motivovaly poskytovatele letových 
navigačních služeb, letiště a uživatele 
vzdušného prostoru k podpoře zlepšování 
environmentální výkonnosti nebo kvality 
služeb, jako je větší využívání udržitelných 
alternativních paliv, zvyšování kapacity, 
omezení zpoždění a udržitelný rozvoj, a 
zároveň zachovávaly optimální míru 
bezpečnosti, zejména při provádění 

5. Poplatky se modulují tak, aby 
motivovaly poskytovatele letových 
navigačních služeb, letiště a uživatele 
vzdušného prostoru k podpoře zlepšování 
environmentální výkonnosti, jako je větší 
využívání udržitelných alternativních paliv 
a alternativních ekologických technologií 
pohonu, nebo kvality služeb, jako je 
zvyšování kapacity, omezení zpoždění, 
více přímých letů a udržitelný rozvoj, a 
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evropského hlavního plánu ATM. 
Modulace sestává z finančních výhod či 
znevýhodnění a pro poskytovatele letových 
provozních služeb je příjmově neutrální.

zároveň zachovávaly optimální míru 
bezpečnosti, zejména při provádění 
evropského hlavního plánu ATM. 
Modulace sestává z finančních výhod či 
znevýhodnění a pro poskytovatele letových 
provozních služeb je příjmově neutrální.

Or. en

Pozměňovací návrh 738
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poplatky se modulují tak, aby 
motivovaly poskytovatele letových 
navigačních služeb, letiště a uživatele 
vzdušného prostoru k podpoře zlepšování 
environmentální výkonnosti nebo kvality 
služeb, jako je větší využívání udržitelných 
alternativních paliv, zvyšování kapacity, 
omezení zpoždění a udržitelný rozvoj, a 
zároveň zachovávaly optimální míru 
bezpečnosti, zejména při provádění 
evropského hlavního plánu ATM. 
Modulace sestává z finančních výhod či 
znevýhodnění a pro poskytovatele letových 
provozních služeb je příjmově neutrální.

5. . Poplatky se modulují tak, aby 
motivovaly uživatele vzdušného prostoru k 
podpoře zlepšování environmentální 
výkonnosti a udržitelného rozvoje, k 
podpoře zlepšování kvality služeb, např. 
těch, které mohou omezovat zpoždění, 
nebo k podpoře provádění evropského 
hlavního plánu ATM, a zároveň 
zachovávaly optimální míru bezpečnosti. 
Modulace sestává z finančních výhod a pro 
poskytovatele letových provozních služeb 
je příjmově neutrální.

Or. en

Pozměňovací návrh 739
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poplatky se modulují tak, aby 
motivovaly poskytovatele letových 

5. Poplatky se mohou modulovat tak, 
aby motivovaly poskytovatele letových 
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navigačních služeb, letiště a uživatele 
vzdušného prostoru k podpoře zlepšování 
environmentální výkonnosti nebo kvality 
služeb, jako je větší využívání udržitelných 
alternativních paliv, zvyšování kapacity, 
omezení zpoždění a udržitelný rozvoj, a 
zároveň zachovávaly optimální míru 
bezpečnosti, zejména při provádění 
evropského hlavního plánu ATM. 
Modulace sestává z finančních výhod či 
znevýhodnění a pro poskytovatele letových 
provozních služeb je příjmově neutrální.

navigačních služeb, letiště a uživatele 
vzdušného prostoru k podpoře zlepšování 
environmentální výkonnosti nebo kvality 
služeb, jako je větší využívání udržitelných 
alternativních paliv, zvyšování kapacity, 
omezení zpoždění a udržitelný rozvoj, a 
zároveň zachovávaly optimální míru 
bezpečnosti, zejména při provádění 
evropského hlavního plánu ATM. 
Modulace sestává z finančních výhod či 
znevýhodnění a pro poskytovatele letových 
provozních služeb je příjmově neutrální.

Or. en

Pozměňovací návrh 740
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poplatky se modulují tak, aby 
motivovaly poskytovatele letových 
navigačních služeb, letiště a uživatele 
vzdušného prostoru k podpoře zlepšování 
environmentální výkonnosti nebo kvality 
služeb, jako je větší využívání udržitelných 
alternativních paliv, zvyšování kapacity, 
omezení zpoždění a udržitelný rozvoj, a 
zároveň zachovávaly optimální míru 
bezpečnosti, zejména při provádění 
evropského hlavního plánu ATM. 
Modulace sestává z finančních výhod či 
znevýhodnění a pro poskytovatele letových 
provozních služeb je příjmově neutrální.

5. Poplatky se mohou modulovat tak, 
aby motivovaly poskytovatele letových 
navigačních služeb, letiště a uživatele 
vzdušného prostoru k podpoře zlepšování 
environmentální výkonnosti nebo kvality 
služeb, jako je větší využívání udržitelných 
alternativních paliv, zvyšování kapacity, 
omezení zpoždění a udržitelný rozvoj, a 
zároveň zachovávaly optimální míru 
bezpečnosti, zejména při provádění 
evropského hlavního plánu ATM. 
Modulace sestává z finančních výhod či 
znevýhodnění a pro poskytovatele letových 
provozních služeb je příjmově neutrální.

Or. en

Odůvodnění

Modulace poplatků by měla být dobrovolná a měla by se uplatňovat pouze v případě potřeby 
s ohledem na místní specifika. Je třeba provést předběžné posouzení dopadů a podrobnou 
analýzu, zejména pokud jde o příjmovou neutralitu.
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Pozměňovací návrh 741
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely provádění systému poplatků 
přijme Komise podrobné požadavky a 
postupy týkající se článků 19, 20, 21 a 22, 
zejména pokud jde o nákladové základy a 
stanovené náklady, stanovení 
jednotkových sazeb, motivační systémy a 
mechanismy sdílení rizik a modulaci 
poplatků. Tyto požadavky a postupy se 
stanoví v prováděcím aktu přijatém 
poradním postupem podle čl. 37 odst. 2.

Aby se zajistilo jednotné provádění a 
dodržování požadavků stanovených v 
článcích 19 až 22, přijme Komise 
poradním postupem podle čl. 37 odst. 2 za 
účelem dosažení cílů stanovených v 
článku 1 prováděcí akty, jež stanoví 
podrobná ustanovení týkající se:
a) pravidel a postupů pro určení 
stanovených nákladů a nákladových 
základů podle článků 19 a 20;
b) pravidel a postupů pro určení 
jednotkové sazby podle článku 21;
c) pravidel a postupů pro stanovení 
poplatků, včetně modulace poplatků.

Or. en

Pozměňovací návrh 742
Andor Deli

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely provádění systému poplatků 
přijme Komise podrobné požadavky a 
postupy týkající se článků 19, 20, 21 a 22, 
zejména pokud jde o nákladové základy a 
stanovené náklady, stanovení jednotkových 
sazeb, motivační systémy a mechanismy 
sdílení rizik a modulaci poplatků. Tyto 
požadavky a postupy se stanoví v 
prováděcím aktu přijatém poradním 
postupem podle čl. 37 odst. 2.

Pro účely provádění systému poplatků 
přijme Komise podrobné požadavky a 
postupy týkající se článků 19, 20, 21 a 22, 
zejména pokud jde o nákladové základy a 
stanovené náklady, stanovení jednotkových 
sazeb, motivační systémy a modulaci 
poplatků. Tyto požadavky a postupy se 
stanoví v prováděcím aktu přijatém 
přezkumným postupem podle článku 37. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 36 za účelem změny tohoto 
nařízení, jejímž cílem je doplnění nebo 
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změna jiných než podstatných aspektů 
mechanismu sdílení rizika.

Or. en

Odůvodnění

Since traffic risk sharing mechanisms could have the potential to override the principle of 
user financing of ATM, it would be more appropriate to include the main provisions 
concerning traffic risk sharing in this regulation and to open the possibility to adopt 
delegated acts in order to supplement or amend non-essential aspects of the risk sharing 
mechanism. Other aspects of the implementation of the charging scheme could be more 
appropriately regulated in the examination procedure, since usually the examination 
procedure should be applied for measures with a general scope and measures with a 
potentially important impact

Pozměňovací návrh 743
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely provádění systému poplatků 
přijme Komise podrobné požadavky a 
postupy týkající se článků 19, 20, 21 a 22, 
zejména pokud jde o nákladové základy a 
stanovené náklady, stanovení jednotkových 
sazeb, motivační systémy a mechanismy 
sdílení rizik a modulaci poplatků. Tyto 
požadavky a postupy se stanoví v 
prováděcím aktu přijatém poradním 
postupem podle čl. 37 odst. 2.

Pro účely provádění systému poplatků 
přijme Komise podrobné požadavky a 
postupy týkající se článků 19, 20, 21 a 22, 
zejména pokud jde o nákladové základy a 
stanovené náklady, stanovení jednotkových 
sazeb, motivační systémy a mechanismy 
sdílení rizik a modulaci poplatků. Tyto 
požadavky a postupy se stanoví v 
prováděcím aktu přijatém přezkumným 
postupem podle čl. 37 odst. 3.

Or. enOdůvodnění

Systém poplatků má výrazný dopad na poskytování letových provozních služeb v členských 
státech. Je třeba, aby členské státy důsledně posoudily podrobnou koncepci a provádění 
systémů sledování výkonnosti a  poplatků a výslovně je schválily, a to s ohledem na zásadní 
dopad na jejich povinnosti týkající poskytování letových navigačních služeb podle Chicagské 
úmluvy. Prováděcí akt by proto měl být přijat přezkumným postupem (namísto poradního 
postupu). Tudíž je třeba změnit čl. 37 odst. 2 tak, aby odkazoval na článek 5 nařízení 
182/2011, a nikoliv na článek 4.
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Pozměňovací návrh 744
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely provádění systému poplatků 
přijme Komise podrobné požadavky a 
postupy týkající se článků 19, 20, 21 a 22, 
zejména pokud jde o nákladové základy a 
stanovené náklady, stanovení jednotkových 
sazeb, motivační systémy a mechanismy 
sdílení rizik a modulaci poplatků. Tyto 
požadavky a postupy se stanoví v 
prováděcím aktu přijatém poradním 
postupem podle čl. 37 odst. 2.

Pro účely provádění systému poplatků 
přijme Komise podrobné požadavky a 
postupy týkající se článků 19, 20, 21 a 22, 
zejména pokud jde o nákladové základy a 
stanovené náklady, stanovení jednotkových 
sazeb, motivační systémy a mechanismy 
sdílení rizik a modulaci poplatků. Tyto 
požadavky a postupy se stanoví v 
prováděcím aktu přijatém přezkumným 
postupem podle čl. 37 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Systém poplatků má výrazný dopad na poskytování letových provozních služeb v členských 
státech. Je třeba, aby členské státy důsledně posoudily podrobnou koncepci a provádění 
systémů sledování výkonnosti a poplatků a výslovně je schválily, a to s ohledem na zásadní 
dopad jejich povinností týkajících se poskytování letových navigačních služeb podle 
Chicagské úmluvy. Prováděcí akt by proto měl být přijat přezkumným postupem (namísto 
poradního postupu).

Pozměňovací návrh 745
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely provádění systému poplatků 
přijme Komise podrobné požadavky a 
postupy týkající se článků 19, 20, 21 a 22, 
zejména pokud jde o nákladové základy a 
stanovené náklady, stanovení jednotkových 
sazeb, motivační systémy a mechanismy 
sdílení rizik a modulaci poplatků. Tyto 
požadavky a postupy se stanoví v 

Pro účely provádění systému poplatků 
může přijmout Komise podrobné 
požadavky a postupy týkající se článků 19, 
20, 21 a 22, zejména pokud jde o 
nákladové základy a stanovené náklady, 
stanovení jednotkových sazeb, motivační 
systémy a mechanismy sdílení rizik a 
modulaci poplatků. Tyto požadavky a 
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prováděcím aktu přijatém poradním 
postupem podle čl. 37 odst. 2.

postupy se stanoví v prováděcím aktu 
přijatém poradním postupem podle čl. 37 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 746
Markus Ferber, Jens Gieseke, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely provádění systému poplatků 
přijme Komise podrobné požadavky a 
postupy týkající se článků 19, 20, 21 a 22, 
zejména pokud jde o nákladové základy a 
stanovené náklady, stanovení jednotkových 
sazeb, motivační systémy a mechanismy 
sdílení rizik a modulaci poplatků. Tyto 
požadavky a postupy se stanoví v 
prováděcím aktu přijatém poradním 
postupem podle čl. 37 odst. 2.

Pro účely provádění systému poplatků 
přijme Komise podrobné požadavky a 
postupy týkající se článků 19, 20, 21 a 22, 
zejména pokud jde o nákladové základy a 
stanovené náklady, stanovení jednotkových 
sazeb, motivační systémy a mechanismy 
sdílení rizik a modulaci poplatků. Tyto 
požadavky a postupy se stanoví v aktu v 
přenesené pravomoci přijatém poradním 
postupem podle čl. 37 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 747
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 36, pokud jde o stanovení 
poplatků, včetně modulace poplatků, v 
souladu s článkem 22.

Or. en
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Pozměňovací návrh 748
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise pravidelně kontroluje, zda 
poskytovatelé letových provozních služeb 
a případně členské státy dodržují články 10 
až 17 a 19 až 22 a prováděcí akty uvedené 
v článcích 18 a 23. Komise svůj postup 
konzultuje s agenturou působící jako PRB 
a s vnitrostátními dozorovými orgány.

1. Aniž jsou dotčeny úkoly 
vnitrostátních dozorových orgánů a PRB, 
Komise zajistí průběžný přezkum toho, 
zda poskytovatelé letových provozních 
služeb a případně členské státy dodržují 
články 10 až 17 a 19 až 22 a prováděcí 
akty uvedené v článcích 18 a 23. Komise 
svůj postup konzultuje s agenturou 
působící jako PRB a s vnitrostátními 
dozorovými orgány.

7Or. enOdůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby pravomoc EK kontrolovat dodržování 
daných předpisů zůstala stejná jako pravomoc stanovená v nařízení 550/2004, v němž se 
používá pojem „průběžný přezkum“ namísto „pravidelná kontrola“, která implikuje povinné 
kontroly v pravidelných intervalech spíše než průběžný dohled a přezkum podle potřeby.  
Zmínka o vnitrostátních dozorových orgánech a PRB je potřebná pro zajištění toho, aby jejich 
úkoly a role nebyly narušeny touto pravomocí Komise.

Pozměňovací návrh 749
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise pravidelně kontroluje, zda 
poskytovatelé letových provozních služeb 
a případně členské státy dodržují články 10 
až 17 a 19 až 22 a prováděcí akty uvedené 
v článcích 18 a 23. Komise svůj postup 
konzultuje s agenturou působící jako PRB 
a s vnitrostátními dozorovými orgány.

1. Aniž jsou dotčeny úkoly 
vnitrostátních dozorových orgánů a 
agentury působící jako PRB, Komise 
zajistí průběžný přezkum toho, zda 
poskytovatelé letových provozních služeb 
a případně členské státy dodržují články 10 
až 17 a 19 až 22 a prováděcí akty uvedené 
v článcích 18 a 23. Komise svůj postup 
konzultuje s agenturou působící jako PRB 
a s vnitrostátními dozorovými orgány.
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Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby pravomoc EK kontrolovat dodržování 
daných předpisů zůstala stejná jako pravomoc stanovená v nařízení 550/2004, v němž se 
používá pojem „průběžný přezkum“ namísto „pravidelná kontrola“, která implikuje povinné 
kontroly v pravidelných intervalech spíše než průběžný dohled a přezkum podle potřeby. 
Zmínka o vnitrostátních dozorových orgánech a PRB je potřebná pro zajištění toho, aby jejich 
úkoly a role nebyly narušeny touto pravomocí Komise.

Pozměňovací návrh 750
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise pravidelně kontroluje, zda 
poskytovatelé letových provozních služeb 
a případně členské státy dodržují články 10 
až 17 a 19 až 22 a prováděcí akty uvedené 
v článcích 18 a 23. Komise svůj postup 
konzultuje s agenturou působící jako PRB 
a s vnitrostátními dozorovými orgány.

1. Komise pravidelně kontroluje, zda 
poskytovatelé letových provozních služeb 
a případně členské státy dodržují články 10 
až 17 a 19 až 22 a prováděcí akty uvedené 
v článcích 18 a 23. Komise svůj postup 
konzultuje s uživateli vzdušného prostoru, 
agenturou působící jako PRB a s 
vnitrostátními dozorovými orgány.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zapojit uživatele vzdušného prostoru.

Pozměňovací návrh 751
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na žádost jednoho nebo více 
členských států, vnitrostátního dozorového 
orgánu nebo Komise vyšetřuje agentura 
působící jako PRB veškerá podezření na 

2. Na žádost jednoho nebo více 
členských států, vnitrostátního dozorového 
orgánu nebo Komise vyšetřuje agentura 
působící jako PRB veškerá podezření na 
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nesoulad podle odstavce 1. Zaznamená-li 
známky nesouladu, může agentura působící 
jako PRB zahájit šetření z vlastního 
podnětu. Šetření uzavře do čtyř měsíců od 
obdržení žádosti, jakmile vyslechla členský 
stát, dotčený vnitrostátní dozorový orgán a 
určeného poskytovatele letových 
provozních služeb, jehož se šetření týká. 
Aniž je dotčen čl. 41 odst. 1, sdělí agentura 
působící jako PRB výsledky šetření 
dotčeným členským státům a 
poskytovatelům letových provozních 
služeb a Komisi.

nesoulad podle odstavce 1. Zaznamená-li 
známky nesouladu, může agentura působící 
jako PRB zahájit šetření z vlastního 
podnětu. Šetření uzavře do čtyř měsíců od 
obdržení žádosti, jakmile vyslechla členský 
stát, dotčený vnitrostátní dozorový orgán a 
určeného poskytovatele letových 
provozních služeb, jehož se šetření týká, i 
zástupce zaměstnanců. Pokud se daný 
nesoulad týká zejména očekávaného 
snižování emisí s dopadem na klima, 
požádá PRB o posouzení také vědecké 
odborníky v oblasti klimatu. Aniž je 
dotčen čl. 41 odst. 1, sdělí agentura 
působící jako PRB výsledky šetření 
dotčeným členským státům a 
poskytovatelům letových provozních 
služeb a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 752
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na žádost jednoho nebo více 
členských států, vnitrostátního dozorového 
orgánu nebo Komise vyšetřuje agentura 
působící jako PRB veškerá podezření na 
nesoulad podle odstavce 1. Zaznamená-li 
známky nesouladu, může agentura působící 
jako PRB zahájit šetření z vlastního 
podnětu. Šetření uzavře do čtyř měsíců od 
obdržení žádosti, jakmile vyslechla členský 
stát, dotčený vnitrostátní dozorový orgán a 
určeného poskytovatele letových 
provozních služeb, jehož se šetření týká. 
Aniž je dotčen čl. 41 odst. 1, sdělí agentura 
působící jako PRB výsledky šetření 
dotčeným členským státům a 
poskytovatelům letových provozních 
služeb a Komisi.

2. Na žádost jednoho nebo více 
členských států, vnitrostátního dozorového 
orgánu nebo Komise vyšetřuje agentura 
působící jako PRB veškerá podezření na 
nesoulad podle odstavce 1 v případech 
týkajících se traťových navigačních 
služeb. Zaznamená-li známky nesouladu, 
může agentura působící jako PRB zahájit 
šetření z vlastního podnětu. Šetření uzavře 
do čtyř měsíců od obdržení žádosti, jakmile 
vyslechla členský stát, dotčený vnitrostátní 
dozorový orgán a určeného poskytovatele 
letových provozních služeb, jehož se 
šetření týká. Aniž je dotčen čl. 41 odst. 1, 
sdělí agentura působící jako PRB výsledky 
šetření dotčeným členským státům a 
poskytovatelům letových provozních 
služeb a Komisi. Proti výsledkům tohoto 
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šetření se lze odvolat.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož letištní a přibližovací služby mají být regulovány na místní úrovni vnitrostátními 
dozorovými orgány, měla by se šetření PRB omezovat na traťové navigační služby.

Pozměňovací návrh 753
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na žádost jednoho nebo více 
členských států, vnitrostátního dozorového 
orgánu nebo Komise vyšetřuje agentura 
působící jako PRB veškerá podezření na 
nesoulad podle odstavce 1. Zaznamená-li 
známky nesouladu, může agentura působící 
jako PRB zahájit šetření z vlastního 
podnětu. Šetření uzavře do čtyř měsíců od 
obdržení žádosti, jakmile vyslechla členský 
stát, dotčený vnitrostátní dozorový orgán a 
určeného poskytovatele letových 
provozních služeb, jehož se šetření týká. 
Aniž je dotčen čl. 41 odst. 1, sdělí agentura 
působící jako PRB výsledky šetření 
dotčeným členským státům a 
poskytovatelům letových provozních 
služeb a Komisi.

2. Na žádost jednoho nebo více 
členských států, vnitrostátního dozorového 
orgánu nebo Komise vyšetřuje agentura 
působící jako PRB veškerá podezření na 
nesoulad podle odstavce 1. Zaznamená-li 
známky nesouladu, může agentura působící 
jako PRB zahájit šetření z vlastního 
podnětu. Šetření uzavře do čtyř měsíců od 
obdržení žádosti, jakmile vyslechla členský 
stát, dotčený vnitrostátní dozorový orgán a 
určeného poskytovatele letových 
provozních služeb, jehož se šetření týká, i 
zástupce zaměstnanců. Aniž je dotčen čl. 
41 odst. 1, sdělí agentura působící jako 
PRB výsledky šetření dotčeným členským 
státům a poskytovatelům letových 
provozních služeb a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 754
Johan Danielsson

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na žádost jednoho nebo více 
členských států, vnitrostátního dozorového 
orgánu nebo Komise vyšetřuje agentura 
působící jako PRB veškerá podezření na 
nesoulad podle odstavce 1. Zaznamená-li 
známky nesouladu, může agentura působící 
jako PRB zahájit šetření z vlastního 
podnětu. Šetření uzavře do čtyř měsíců od 
obdržení žádosti, jakmile vyslechla členský 
stát, dotčený vnitrostátní dozorový orgán a 
určeného poskytovatele letových 
provozních služeb, jehož se šetření týká. 
Aniž je dotčen čl. 41 odst. 1, sdělí agentura 
působící jako PRB výsledky šetření 
dotčeným členským státům a 
poskytovatelům letových provozních 
služeb a Komisi.

2. Na žádost jednoho nebo více 
členských států, vnitrostátního dozorového 
orgánu nebo Komise vyšetřuje agentura 
působící jako PRB veškerá podezření na 
nesoulad podle odstavce 1. Zaznamená-li 
známky nesouladu, může agentura působící 
jako PRB zahájit šetření z vlastního 
podnětu. Šetření uzavře do čtyř měsíců od 
obdržení žádosti, jakmile vyslechla členský 
stát, dotčený vnitrostátní dozorový orgán a 
určeného poskytovatele letových 
provozních služeb, jehož se šetření týká, i 
zástupce zaměstnanců. Aniž je dotčen čl. 
41 odst. 1, sdělí agentura působící jako 
PRB výsledky šetření dotčeným členským 
státům a poskytovatelům letových 
provozních služeb a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 755
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na žádost jednoho nebo více 
členských států, vnitrostátního dozorového 
orgánu nebo Komise vyšetřuje agentura 
působící jako PRB veškerá podezření na 
nesoulad podle odstavce 1. Zaznamená-li 
známky nesouladu, může agentura působící 
jako PRB zahájit šetření z vlastního 
podnětu. Šetření uzavře do čtyř měsíců od 
obdržení žádosti, jakmile vyslechla členský 
stát, dotčený vnitrostátní dozorový orgán a 
určeného poskytovatele letových 
provozních služeb, jehož se šetření týká. 
Aniž je dotčen čl. 41 odst. 1, sdělí agentura 
působící jako PRB výsledky šetření 
dotčeným členským státům a 
poskytovatelům letových provozních 

2. Na žádost jednoho nebo více 
členských států, vnitrostátního dozorového 
orgánu, Komise, uživatelů vzdušného 
prostoru nebo příslušné skupiny 
zastupující tyto uživatele, vyšetřuje 
agentura působící jako PRB veškerá 
podezření na nesoulad podle odstavce 1. 
Zaznamená-li známky nesouladu, může 
agentura působící jako PRB zahájit šetření 
z vlastního podnětu. Šetření uzavře do čtyř 
měsíců od obdržení žádosti, jakmile 
vyslechla členský stát, dotčený vnitrostátní 
dozorový orgán a určeného poskytovatele 
letových provozních služeb, jehož se 
šetření týká. Aniž je dotčen čl. 41 odst. 1, 
sdělí agentura působící jako PRB výsledky 
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služeb a Komisi. šetření dotčeným členským státům a 
poskytovatelům letových provozních 
služeb a Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zapojit uživatele vzdušného prostoru. 

Pozměňovací návrh 756
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na žádost jednoho nebo více 
členských států, vnitrostátního dozorového 
orgánu nebo Komise vyšetřuje agentura 
působící jako PRB veškerá podezření na 
nesoulad podle odstavce 1. Zaznamená-li 
známky nesouladu, může agentura působící 
jako PRB zahájit šetření z vlastního 
podnětu. Šetření uzavře do čtyř měsíců od 
obdržení žádosti, jakmile vyslechla členský 
stát, dotčený vnitrostátní dozorový orgán a 
určeného poskytovatele letových 
provozních služeb, jehož se šetření týká. 
Aniž je dotčen čl. 41 odst. 1, sdělí agentura 
působící jako PRB výsledky šetření 
dotčeným členským státům a 
poskytovatelům letových provozních 
služeb a Komisi.

2. Na žádost jednoho nebo více 
členských států, vnitrostátního dozorového 
orgánu nebo Komise vyšetřuje agentura 
působící jako PRB veškerá podezření na 
nesoulad podle odstavce 1. Zaznamená-li 
známky nesouladu, může agentura působící 
jako PRB zahájit šetření z vlastního 
podnětu. Šetření uzavře do čtyř měsíců od 
obdržení žádosti, jakmile vyslechla členský 
stát, dotčený vnitrostátní dozorový orgán a 
určeného poskytovatele letových 
provozních služeb, jehož se šetření týká. 
Aniž je dotčen čl. 41 odst. 1, sdělí agentura 
působící jako PRB výsledky šetření 
dotčeným členským státům a 
poskytovatelům letových provozních 
služeb a Komisi. Proti výsledkům tohoto 
šetření se lze odvolat.

Or. en

Pozměňovací návrh 757
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na žádost jednoho nebo více 
členských států, vnitrostátního dozorového 
orgánu nebo Komise vyšetřuje agentura 
působící jako PRB veškerá podezření na 
nesoulad podle odstavce 1. Zaznamená-li 
známky nesouladu, může agentura 
působící jako PRB zahájit šetření z 
vlastního podnětu. Šetření uzavře do čtyř 
měsíců od obdržení žádosti, jakmile 
vyslechla členský stát, dotčený vnitrostátní 
dozorový orgán a určeného poskytovatele 
letových provozních služeb, jehož se 
šetření týká. Aniž je dotčen čl. 41 odst. 1, 
sdělí agentura působící jako PRB 
výsledky šetření dotčeným členským 
státům a poskytovatelům letových 
provozních služeb a Komisi.

2. Na žádost jednoho nebo více 
členských států, vnitrostátního dozorového 
orgánu nebo Komise vyšetřuje PRB 
veškerá podezření na nesoulad podle 
odstavce 1. Zaznamená-li známky 
nesouladu, může PRB zahájit šetření z 
vlastního podnětu. Šetření uzavře do čtyř 
měsíců od obdržení žádosti, jakmile 
vyslechne členský stát, dotčený vnitrostátní 
dozorový orgán a určeného poskytovatele 
letových provozních služeb, jehož se 
šetření týká. Aniž je dotčen čl. 41 odst. 1, 
sdělí PRB výsledky šetření dotčeným 
členským státům a poskytovatelům 
letových provozních služeb a Komisi. Proti 
výsledkům tohoto šetření se lze odvolat.

Or. en

Pozměňovací návrh 758
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na žádost jednoho nebo více 
členských států, vnitrostátního dozorového 
orgánu nebo Komise vyšetřuje agentura 
působící jako PRB veškerá podezření na 
nesoulad podle odstavce 1. Zaznamená-li 
známky nesouladu, může agentura působící 
jako PRB zahájit šetření z vlastního 
podnětu. Šetření uzavře do čtyř měsíců od 
obdržení žádosti, jakmile vyslechla členský 
stát, dotčený vnitrostátní dozorový orgán a 
určeného poskytovatele letových 
provozních služeb, jehož se šetření týká. 
Aniž je dotčen čl. 41 odst. 1, sdělí agentura 
působící jako PRB výsledky šetření 
dotčeným členským státům a 
poskytovatelům letových provozních 

2. Na žádost jednoho nebo více 
členských států, vnitrostátního dozorového 
orgánu nebo Komise vyšetřuje agentura 
působící jako PRB veškerá podezření na 
nesoulad podle odstavce 1. Zaznamená-li 
známky nesouladu, zahájí agentura 
působící jako PRB šetření z vlastního 
podnětu. Šetření uzavře do čtyř měsíců od 
obdržení žádosti, jakmile vyslechla členský 
stát, dotčený vnitrostátní dozorový orgán a 
určeného poskytovatele letových 
provozních služeb, jehož se šetření týká. 
Aniž je dotčen čl. 41 odst. 1, sdělí agentura 
působící jako PRB výsledky šetření 
dotčeným členským státům a 
poskytovatelům letových provozních 
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služeb a Komisi. služeb a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 759
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může vydat stanovisko k 
tomu, zda členské státy a/nebo 
poskytovatelé letových provozních služeb 
dodrželi ustanovení článků 10 až 17 a 19 
až 22 a prováděcích aktů uvedených v 
článcích 18 a 23, a své stanovisko oznámí 
dotčenému členskému státu nebo státům a 
dotčenému poskytovateli letových 
provozních služeb.

3. Komise vydá stanovisko k tomu, 
zda členské státy a/nebo poskytovatelé 
letových provozních služeb dodrželi 
ustanovení článků 10 až 17 a 19 až 22 a 
prováděcích aktů uvedených v článcích 18 
a 23, a své stanovisko oznámí dotčenému 
členskému státu nebo státům a dotčenému 
poskytovateli letových provozních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 760
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nezávisle na svých vlastnických 
vztazích nebo právníchstrukturách 
sestavují poskytovatelé letových 
navigačních služeb každoročně své účetní 
výkazy a zveřejňují je. Tyto účetní výkazy 
musí být v souladu s mezinárodními 
účetními standardy přijatými v Unii. 
Jestliže vzhledem k právnímu postavení 
poskytovatele letových navigačních služeb 
není plný soulad s mezinárodními účetními 
standardy možný, musí poskytovatel 
dosáhnout tohoto souladu v maximální 
míře. Poskytovatelé letových navigačních 

1. S výhradou ochrany důvěrných 
informací a s výjimkou případů týkajících 
se letových navigačních služeb 
poskytovaných za tržních podmínek v 
souladu s článkem 8, nezávisle na svých 
vlastnických vztazích nebo právních 
strukturách sestavují poskytovatelé 
letových navigačních služeb každoročně 
své účetní výkazy a zveřejňují je. Tyto 
účetní výkazy musí být v souladu 
s mezinárodními účetními standardy 
přijatými v Unii. Jestliže vzhledem 
k právnímu postavení poskytovatele 
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služeb zveřejňují výroční zprávu a 
pravidelně se podrobují nezávislému auditu 
účtů uvedených v tomto odstavci . nový

letových navigačních služeb není plný 
soulad s mezinárodními účetními standardy 
možný, musí poskytovatel dosáhnout 
tohoto souladu v maximální míře. 
Poskytovatelé letových navigačních služeb 
zveřejňují výroční zprávu a pravidelně se 
podrobují nezávislému auditu účtů 
uvedených v tomto odstavci.

Or. en

Odůvodnění

Subjekty působící v konkurenčním prostředí by neměly být nuceny zveřejňovat podrobné 
finanční informace, neboť by to mohlo narušit hospodářskou soutěž. V případech, kdy se cena 
služby vyjednává, jsou takové informace považovány za vysoce citlivé. 

Pozměňovací návrh 761
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nezávisle na svých vlastnických 
vztazích nebo právníchstrukturách 
sestavují poskytovatelé letových 
navigačních služeb každoročně své účetní 
výkazy a zveřejňují je. Tyto účetní výkazy 
musí být v souladu s mezinárodními 
účetními standardy přijatými v Unii. 
Jestliže vzhledem k právnímu postavení 
poskytovatele letových navigačních služeb 
není plný soulad s mezinárodními účetními 
standardy možný, musí poskytovatel 
dosáhnout tohoto souladu v maximální 
míře. Poskytovatelé letových navigačních 
služeb zveřejňují výroční zprávu a 
pravidelně se podrobují nezávislému auditu 
účtů uvedených v tomto odstavci . nový

1. Nezávisle na svých vlastnických 
vztazích nebo právních strukturách 
sestavují poskytovatelé letových 
navigačních služeb každoročně své účetní 
výkazy a zveřejňují je. Tyto účetní výkazy 
musí být v souladu s mezinárodními 
účetními standardy přijatými v Unii. 
Jestliže vzhledem k právnímu postavení 
poskytovatele letových navigačních služeb 
není plný soulad s mezinárodními účetními 
standardy možný, musí poskytovatel 
dosáhnout tohoto souladu do jednoho roku 
od vstupu tohoto nařízení v platnost. 
Poskytovatelé letových navigačních služeb 
zveřejňují výroční zprávu a pravidelně se 
podrobují nezávislému auditu účtů 
uvedených v tomto odstavci . 

Or. en
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Pozměňovací návrh 762
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní dozorové orgány a 
agentura působící jako PRB mají právo na 
přístup k účtům poskytovatelů letových 
navigačních služeb, kteří podléhají jejich 
dohledu. Členské státy se mohou 
rozhodnout, že přístup k těmto účtům udělí 
jiným dozorovým orgánům.

2. Vnitrostátní dozorové orgány a 
PRB mají právo na přístup k účtům 
poskytovatelů letových navigačních služeb, 
kteří podléhají jejich dohledu. Přístup k 
těmto účtům se PRB poskytuje v 
případech, kdy je to prokazatelně nutné k 
vykonávání jeho úkolů, pod podmínkou 
předchozího souhlasu dotčeného 
vnitrostátního dozorového orgánu. 
Členské státy se mohou rozhodnout, že 
přístup k těmto účtům udělí jiným 
dozorovým orgánům.

Or. enOdůvodnění

Vzhledem k tomu, že vnitrostátní dozorové orgány mají obecné regulační povinnosti vůči 
poskytovatelům služeb, měl by být přístup k účtům poskytovatelů letových navigačních služeb 
primárně poskytován vnitrostátním dozorovým orgánům, a ne PRB.  Přístup PRB by měl být 
možný pouze ve výjimečných případech, kdy je to nutné pro výkon funkcí PRB a pouze po 
souhlasu vnitrostátních dozorových orgánů.

Pozměňovací návrh 763
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní dozorové orgány a 
agentura působící jako PRB mají právo na 
přístup k účtům poskytovatelů letových 
navigačních služeb, kteří podléhají jejich 
dohledu. Členské státy se mohou 
rozhodnout, že přístup k těmto účtům udělí 
jiným dozorovým orgánům.

2. Vnitrostátní dozorové orgány mají 
právo na přístup k účtům poskytovatelů 
letových navigačních služeb, kteří 
podléhají jejich dohledu. Přístup k těmto 
účtům se agentuře působící jako PRB 
poskytuje v případech, kdy je to 
prokazatelně nutné k vykonávání jejích 
úkolů, pod podmínkou předchozího 
souhlasu dotčeného vnitrostátního 
dozorového orgánu. Členské státy se 
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mohou rozhodnout, že přístup k těmto 
účtům udělí jiným dozorovým orgánům.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že vnitrostátní dozorové orgány mají obecné regulační povinnosti vůči 
poskytovatelům služeb, měl by být přístup k účtům poskytovatelů letových navigačních služeb 
primárně poskytován vnitrostátním dozorovým orgánům, a ne PRB. Přístup PRB by měl být 
možný pouze ve výjimečných případech, kdy je to nutné pro výkon funkcí PRB a pouze po 
souhlasu vnitrostátních dozorových orgánů.

Pozměňovací návrh 764
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní dozorové orgány a 
agentura působící jako PRB mají právo na 
přístup k účtům poskytovatelů letových 
navigačních služeb, kteří podléhají jejich 
dohledu. Členské státy se mohou 
rozhodnout, že přístup k těmto účtům udělí 
jiným dozorovým orgánům.

2. Vnitrostátní dozorové orgány, 
uživatelé vzdušného prostoru nebo 
příslušná skupina zastupující tyto 
uživatele a agentura působící jako PRB 
mají právo na přístup k účtům 
poskytovatelů letových navigačních služeb, 
kteří podléhají jejich dohledu. Členské 
státy se mohou rozhodnout, že přístup k 
těmto účtům udělí jiným dozorovým 
orgánům.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zapojit uživatele vzdušného prostoru.

Pozměňovací návrh 765
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby se zabránilo diskriminaci, 
křížovému subvencování a narušení 
hospodářské soutěže, vedou poskytovatelé 
letových navigačních služeb ve svém 
interním účetnictví oddělené účetnictví 
jednotlivých letových navigačních služeb, 
jak by je byli povinni vést, kdyby tyto 
služby prováděly samostatné podniky. 
Poskytovatel letových navigačních služeb 
vede rovněž oddělené účetnictví pro 
každou činnost, pokud:

3. Aniž je dotčen čl. 46 odst. 2 a aby 
se zabránilo diskriminaci, křížovému 
subvencování podle čl. 20 odst. 5 a 
narušení hospodářské soutěže, vedou 
poskytovatelé letových navigačních služeb 
ve svém interním účetnictví oddělené 
účetnictví jednotlivých letových 
navigačních služeb, jak by je byli povinni 
vést, kdyby tyto služby prováděly 
samostatné podniky. Poskytovatel letových 
navigačních služeb vede rovněž oddělené 
účetnictví pro každou činnost, pokud: 

Or. en

Pozměňovací návrh 766
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby se zabránilo diskriminaci, 
křížovému subvencování a narušení 
hospodářské soutěže, vedou poskytovatelé 
letových navigačních služeb ve svém 
interním účetnictví oddělené účetnictví 
jednotlivých letových navigačních služeb, 
jak by je byli povinni vést, kdyby tyto 
služby prováděly samostatné podniky. 
Poskytovatel letových navigačních služeb 
vede rovněž oddělené účetnictví pro 
každou činnost, pokud:

3. Aniž je dotčen čl. 46 odst. 2 a aby 
se zabránilo diskriminaci, křížovému 
subvencování podle čl. 20 odst. 5 a 
narušení hospodářské soutěže, vedou 
poskytovatelé letových navigačních služeb 
ve svém interním účetnictví oddělené 
účetnictví jednotlivých letových 
navigačních služeb, jak by je byli povinni 
vést, kdyby tyto služby prováděly 
samostatné podniky. Poskytovatel letových 
navigačních služeb vede rovněž oddělené 
účetnictví pro každou činnost, pokud:

Or. en

Odůvodnění

Je nutné přechodné období, které umožní přizpůsobení interních procesů a provádění nových 
postupů a systémů ze strany poskytovatelů letových navigačních služeb. Proto je uveden 
odkaz na čl. 46 odst. 2, který by měl být odpovídajícím způsobem upraven.
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Pozměňovací návrh 767
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytuje letové navigační služby a 
vykonává jiné činnosti jakéhokoli druhu, 
včetně společných informačních služeb;

b) poskytuje letové navigační služby a 
vykonává jiné činnosti jakéhokoli druhu, 
včetně UAVIS;

Or. en

Pozměňovací návrh 768
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovené náklady, skutečné náklady a 
příjmy plynoucí z letových navigačních 
služeb se člení na personální náklady, 
provozní náklady jiné než personální, 
odpisy, investiční náklady, náklady na 
poplatky a platby hrazené agentuře 
působící jako PRB a mimořádné náklady 
a s výhradou ochrany důvěrných 
informací se zveřejňují.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 769
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovené náklady, skutečné náklady a 
příjmy plynoucí z letových navigačních 
služeb se člení na personální náklady, 
provozní náklady jiné než personální, 
odpisy, investiční náklady, náklady na 
poplatky a platby hrazené agentuře 
působící jako PRB a mimořádné náklady 
a s výhradou ochrany důvěrných 
informací se zveřejňují.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 770
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovené náklady, skutečné náklady a 
příjmy plynoucí z letových navigačních 
služeb se člení na personální náklady, 
provozní náklady jiné než personální, 
odpisy, investiční náklady, náklady na 
poplatky a platby hrazené agentuře 
působící jako PRB a mimořádné náklady 
a s výhradou ochrany důvěrných 
informací se zveřejňují.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 771
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovené náklady, skutečné náklady a 
příjmy plynoucí z letových navigačních 

Stanovené náklady, skutečné náklady a 
příjmy plynoucí z letových navigačních 
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služeb se člení na personální náklady, 
provozní náklady jiné než personální, 
odpisy, investiční náklady, náklady na 
poplatky a platby hrazené agentuře 
působící jako PRB a mimořádné náklady a 
s výhradou ochrany důvěrných informací 
se zveřejňují.

služeb se člení na personální náklady, 
provozní náklady jiné než personální, 
odpisy, investiční náklady, náklady na 
poplatky a platby hrazené vnitrostátnímu 
dozorovému orgánu, příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu, agentuře a 
agentuře působící jako PRB a mimořádné 
náklady a s výhradou ochrany důvěrných 
informací se zveřejňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 772
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovené náklady, skutečné náklady a 
příjmy plynoucí z letových navigačních 
služeb se člení na personální náklady, 
provozní náklady jiné než personální, 
odpisy, investiční náklady, náklady na 
poplatky a platby hrazené agentuře 
působící jako PRB a mimořádné náklady a 
s výhradou ochrany důvěrných informací 
se zveřejňují.

Stanovené náklady, skutečné náklady a 
příjmy plynoucí z letových navigačních 
služeb se člení na provozní náklady, 
odpisy, investiční náklady, náklady na 
poplatky a platby hrazené agentuře 
působící jako PRB a mimořádné náklady a 
s výhradou ochrany důvěrných informací 
se zveřejňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 773
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vnitrostátní dozorový orgán nebo 
subjekt nezávislý na dotčeném 
poskytovateli letových navigačních služeb 
a schválený vnitrostátním dozorovým 
orgánem schválí finanční údaje o 

4. Vnitrostátní dozorový orgán nebo 
subjekt nezávislý na dotčeném 
poskytovateli letových navigačních služeb 
a schválený vnitrostátním dozorovým 
orgánem schválí finanční údaje o 
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nákladech a příjmech vykázaných v 
souladu s čl. 19 odst. 6 a další informace, 
jež jsou relevantní pro výpočet 
jednotkových sazeb. Závěry auditu se 
zveřejní. 1070/2009 čl. 2 odst. 5

nákladech vykázaných v souladu s čl. 19 
odst. 6 a další informace, jež jsou 
relevantní pro výpočet jednotkových sazeb. 
Závěry auditu oznámí vnitrostátní 
dozorový orgán poskytovateli letových 
navigačních služeb, dotčenému 
členskému státu a – v případech týkajících 
se traťových navigačních služeb – 
agentuře působící jako PRB.   

Or. en

Odůvodnění

Návrh neobjasňuje, jak by se závěry auditu zveřejňovaly, aby byly zároveň chráněny důvěrné 
informace v nich obsažené.

Pozměňovací návrh 774
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vnitrostátní dozorový orgán nebo 
subjekt nezávislý na dotčeném 
poskytovateli letových navigačních služeb 
a schválený vnitrostátním dozorovým 
orgánem schválí finanční údaje o 
nákladech a příjmech vykázaných v 
souladu s čl. 19 odst. 6 a další informace, 
jež jsou relevantní pro výpočet 
jednotkových sazeb. Závěry auditu se 
zveřejní. 1070/2009 čl. 2 odst. 5

4. Vnitrostátní dozorový orgán nebo 
subjekt nezávislý na dotčeném 
poskytovateli letových navigačních služeb 
a schválený vnitrostátním dozorovým 
orgánem schválí finanční údaje o 
nákladech vykázaných v souladu s čl. 19 
odst. 6 a další informace, jež jsou 
relevantní pro výpočet jednotkových sazeb. 
Závěry auditu oznámí vnitrostátní 
dozorový orgán poskytovateli letových 
navigačních služeb, dotčenému 
členskému státu a – v případech týkajících 
se traťových navigačních služeb – PRB.  

Or. enOdůvodnění

Je třeba objasnit, jak by se závěry auditu uvedené v čl. 25 odst. 4 zveřejňovaly a zároveň byly 
chráněny důvěrné/citlivé informace v nich obsažené.
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Pozměňovací návrh 775
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vnitrostátní dozorový orgán nebo 
subjekt nezávislý na dotčeném 
poskytovateli letových navigačních služeb 
a schválený vnitrostátním dozorovým 
orgánem schválí finanční údaje o 
nákladech a příjmech vykázaných v 
souladu s čl. 19 odst. 6 a další informace, 
jež jsou relevantní pro výpočet 
jednotkových sazeb. Závěry auditu se 
zveřejní. 1070/2009 čl. 2 odst. 5

4. Vnitrostátní dozorový orgán nebo 
subjekt nezávislý na dotčeném 
poskytovateli letových navigačních služeb 
a schválený vnitrostátním dozorovým 
orgánem po konzultaci s uživateli 
vzdušného prostoru schválí finanční údaje 
o nákladech a příjmech vykázaných v 
souladu s čl. 19 odst. 6 a další informace, 
jež jsou relevantní pro výpočet 
jednotkových sazeb. Závěry auditu se 
zveřejní. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zapojit uživatele vzdušného prostoru.

Pozměňovací návrh 776
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Článek 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25 a
Průmyslová partnerství

Poskytovatelé letových navigačních služeb 
mohou spolupracovat na vytváření 
průmyslových partnerství. Průmyslová 
partnerství mohou podpořit jeden nebo 
více funkčních bloků vzdušného prostoru 
nebo jejich část, aby se maximalizovala 
jejich výkonnost.

Or. en
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Odůvodnění

Jedná se o část pozměňovacího návrhu 128, který byl v Evropském parlamentu předložen v 
roce 2014. Domníváme se, že tento odkaz by měl být v textu zachován.

Pozměňovací návrh 777
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Článek 25 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25 b
Funkční bloky vzdušného prostoru

1. Členské státy mohou přijmout veškerá 
opatření nezbytná k tomu, aby zřídily 
funkční bloky vzdušného prostoru s cílem 
dosáhnout požadované kapacity 
a účinnosti sítě uspořádání letového 
provozu v rámci jednotného evropského 
nebe, udržet vysokou úroveň bezpečnosti 
a přispět k celkové výkonnosti systému 
letecké dopravy a snížení jejích dopadů na 
životní prostředí.
Členské státy mohou společně vykonávat 
úkoly a povinnosti podle tohoto nařízení 
na úrovni funkčního bloku vzdušného 
prostoru. Případně se na spolupráci 
mohou podílet třetí země, jež se funkčních 
bloků vzdušného prostoru účastní.

Or. en

Odůvodnění

Znovu zahrnujeme část původního článku 9a o funkčních blocích vzdušného prostoru, který 
byl z návrhu Komise vypuštěn, aby bylo umožněno dobrovolné pokračování funkčních bloků 
vzdušného prostoru.

Pozměňovací návrh 778
Karima Delli
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Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Funkce sítě uspořádání letového 
provozu zajišťují udržitelné a účinné 
využívání vzdušného prostoru a 
omezených zdrojů. Rovněž zajišťují, aby 
uživatelé vzdušného prostoru mohli užívat 
environmentálně optimální tratě při 
současném zajištění co největšího přístupu 
ke vzdušnému prostoru a letovým 
navigačním službám. Tyto funkce sítě, 
uvedené v odstavcích 2 a 3, podporují 
dosažení výkonnostních cílů na úrovni 
Unie a vycházejí z provozních požadavků .

1. Funkce sítě uspořádání letového 
provozu zajišťují udržitelné a účinné 
využívání vzdušného prostoru a 
omezených zdrojů. Rovněž zajišťují, aby 
uživatelé vzdušného prostoru mohli užívat 
environmentálně optimální tratě, aby bylo 
zajištěno celkové snížení emisí s dopadem 
na klima nejméně o 10 %, při současném 
zajištění transparentního a 
nediskriminačního přístupu ke vzdušnému 
prostoru a letovým navigačním službám. 
Tyto funkce sítě, uvedené v odstavcích 2 a 
3, podporují dosažení výkonnostních cílů 
na úrovni Unie, zejména včasné snížení 
emisí stanovené evropským právním 
rámcem pro klima a dosažení souladu s 
cíli Zelené dohody pro Evropu, a 
vycházejí z provozních požadavků.

Or. en

Pozměňovací návrh 779
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Funkce sítě uspořádání letového 
provozu zajišťují udržitelné a účinné 
využívání vzdušného prostoru a 
omezených zdrojů. Rovněž zajišťují, aby 
uživatelé vzdušného prostoru mohli užívat 
environmentálně optimální tratě při 
současném zajištění co největšího přístupu 
ke vzdušnému prostoru a letovým 
navigačním službám. Tyto funkce sítě, 
uvedené v odstavcích 2 a 3, podporují 
dosažení výkonnostních cílů na úrovni 

1. Funkce sítě uspořádání letového 
provozu usilují o zajištění udržitelného a 
účinného využívání vzdušného prostoru a 
omezených zdrojů. Rovněž zajišťují, aby 
uživatelé vzdušného prostoru mohli užívat 
environmentálně optimalizované tratě při 
současném zajištění co největšího přístupu 
ke vzdušnému prostoru a letovým 
navigačním službám a zabránění přetížení. 
Tyto funkce sítě, uvedené v odstavcích 2 a 
3, podporují dosažení výkonnostních cílů 
na úrovni Unie a vycházejí z provozních 
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Unie a vycházejí z provozních požadavků . požadavků, přičemž dodržují zásadu 
oddělení regulatorních a provozních 
úkolů, aniž by tím byla dotčena 
svrchovanost členských států nad jejich 
vzdušným prostorem a jejich odpovědnost 
týkající se veřejného pořádku, bezpečnosti 
a obrany.

Or. en

Pozměňovací návrh 780
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Funkce sítě uspořádání letového 
provozu zajišťují udržitelné a účinné 
využívání vzdušného prostoru a 
omezených zdrojů. Rovněž zajišťují, aby 
uživatelé vzdušného prostoru mohli užívat 
environmentálně optimální tratě při 
současném zajištění co největšího přístupu 
ke vzdušnému prostoru a letovým 
navigačním službám. Tyto funkce sítě, 
uvedené v odstavcích 2 a 3, podporují 
dosažení výkonnostních cílů na úrovni 
Unie a vycházejí z provozních požadavků .

1. Funkce sítě uspořádání letového 
provozu zajišťují udržitelné a účinné 
využívání vzdušného prostoru a 
omezených zdrojů. Rovněž zajišťují, aby 
uživatelé vzdušného prostoru mohli užívat 
environmentálně optimální tratě při 
současném zajištění co největšího přístupu 
ke vzdušnému prostoru a letovým 
navigačním službám. Tyto funkce sítě, 
uvedené v odstavcích 2 a 3, podporují 
dosažení výkonnostních cílů na úrovni 
Unie a vycházejí z provozních požadavků 
a jsou zaměřeny na podporu iniciativ na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni funkčních 
bloků vzdušného prostoru a měly by se 
vykonávat tak, aby byla dodržena zásada 
oddělení regulatorních a provozních 
úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Opětovné vložení textu, který byl vypuštěn Komisí, aby bylo zajištěno, že funkční bloky 
vzdušného prostoru mohou pokračovat na dobrovolné bázi.
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Pozměňovací návrh 781
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Funkce sítě uspořádání letového 
provozu zajišťují udržitelné a účinné 
využívání vzdušného prostoru a 
omezených zdrojů. Rovněž zajišťují, aby 
uživatelé vzdušného prostoru mohli užívat 
environmentálně optimální tratě při 
současném zajištění co největšího přístupu 
ke vzdušnému prostoru a letovým 
navigačním službám. Tyto funkce sítě, 
uvedené v odstavcích 2 a 3, podporují 
dosažení výkonnostních cílů na úrovni 
Unie a vycházejí z provozních požadavků .

1. Funkce sítě uspořádání letového 
provozu zajišťují udržitelné a účinné 
využívání vzdušného prostoru a 
omezených zdrojů. Rovněž zajišťují, aby 
uživatelé vzdušného prostoru mohli užívat 
optimální tratě při současném zajištění co 
největšího přístupu ke vzdušnému prostoru 
a letovým navigačním službám. Tyto 
funkce sítě, uvedené v odstavcích 2 a 3, 
podporují dosažení výkonnostních cílů na 
úrovni Unie, vycházejí z provozních 
požadavků, jsou zaměřeny na podporu 
iniciativ na vnitrostátní úrovni a případně 
na nadnárodní úrovni a měly by se 
vykonávat tak, aby byla dodržena zásada 
oddělení regulatorních a provozních 
úkolů.

Or. enOdůvodnění

Zaměření na „environmentálně optimální tratě“ může vést k problémům ve vzdušném 
prostoru, zaměření na „optimální“ tratě umožňuje zohlednit všechny faktory. Pokud jde o 
odkaz na „relevantní iniciativy na nadnárodní úrovni“, je např. důležité si uvědomit, že 
funkční bloky vzdušného prostoru mohou pokračovat na „dobrovolné bázi“. Regulace 
prozatím nevyžaduje ukončení iniciativ týkajících se těchto bloků. 

Pozměňovací návrh 782
Andor Deli

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Funkce sítě uspořádání letového 
provozu zajišťují udržitelné a účinné 
využívání vzdušného prostoru a 
omezených zdrojů. Rovněž zajišťují, aby 
uživatelé vzdušného prostoru mohli užívat 

1. Funkce sítě uspořádání letového 
provozu zajišťují udržitelné a účinné 
využívání vzdušného prostoru a 
omezených zdrojů, v souladu s 
ustanoveními Chicagské úmluvy. Rovněž 
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environmentálně optimální tratě při 
současném zajištění co největšího přístupu 
ke vzdušnému prostoru a letovým 
navigačním službám. Tyto funkce sítě, 
uvedené v odstavcích 2 a 3, podporují 
dosažení výkonnostních cílů na úrovni 
Unie a vycházejí z provozních požadavků .

zajišťují, aby uživatelé vzdušného prostoru 
mohli užívat environmentálně optimální 
tratě při současném zajištění spravedlivého 
a rozumného přístupu ke vzdušnému 
prostoru a letovým navigačním službám. 
Tyto funkce sítě, uvedené v odstavcích 2 a 
3, podporují dosažení výkonnostních cílů 
na úrovni Unie, vycházejí z provozních 
požadavků a měly by se vykonávat tak, aby 
byla dodržena zásada oddělení 
regulatorních a provozních úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Network functions should be arranged in line with the provisions of the Chicago Convention. 
Maximising access to airspace cannot be an objective in itself, since the Green Deal 
objectives and the Sustainable and Smart Mobility Strategy of the European Commission call 
for a more complex approach that also considers the impact of aviation, calling for a smarter, 
more innovative approach to policy-making and regulation. It should be ensured that access 
to airspace is fair and reasonable. Within the context of network functions, a clear distinction 
should be made between regulatory and operational tasks in order to ensure legal certainty

Pozměňovací návrh 783
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Funkce sítě uspořádání letového 
provozu zajišťují udržitelné a účinné 
využívání vzdušného prostoru a 
omezených zdrojů. Rovněž zajišťují, aby 
uživatelé vzdušného prostoru mohli užívat 
environmentálně optimální tratě při 
současném zajištění co největšího přístupu 
ke vzdušnému prostoru a letovým 
navigačním službám. Tyto funkce sítě, 
uvedené v odstavcích 2 a 3, podporují 
dosažení výkonnostních cílů na úrovni 
Unie a vycházejí z provozních požadavků .

1. Funkce sítě zajišťují udržitelné a 
účinné využívání vzdušného prostoru a 
omezených zdrojů. a Rovněž zajišťují, aby 
uživatelé vzdušného prostoru mohli užívat 
environmentálně optimální tratě při 
současném zajištění co největšího přístupu 
ke vzdušnému prostoru a letovým 
navigačním službám. Tyto funkce sítě, 
uvedené v odstavcích 2 a 3, podporují 
dosažení výkonnostních cílů na úrovni 
Unie a vycházejí z provozních požadavků 
a jsou zaměřeny na podporu iniciativ na 
regionální a místní úrovni a měly by se 
vykonávat tak, aby byla dodržena zásada 
oddělení regulatorních a provozních 
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úkolů.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o zmínku o příslušných iniciativách na regionální a místní úrovni, je třeba 
zdůraznit, že funkce sítě musí podporovat iniciativy a provozní činnosti na všech možných 
úrovních, jelikož tyto iniciativy a činnosti značně přispívají k dosažení výkonnostních cílů na 
úrovni Unie.

Pozměňovací návrh 784
Jens Gieseke, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Funkce sítě uspořádání letového 
provozu zajišťují udržitelné a účinné  
využívání vzdušného prostoru a 
omezených zdrojů.  Rovněž zajišťují, aby 
uživatelé vzdušného prostoru mohli užívat   
environmentálně optimální tratě při 
současném zajištění co největšího přístupu 
ke vzdušnému prostoru a letovým 
navigačním službám.  Tyto funkce sítě, 
uvedené v odstavcích 2 a 3, podporují 
dosažení výkonnostních cílů na úrovni 
Unie a vycházejí z provozních požadavků.

1. Funkce sítě uspořádání letového 
provozu zajišťují udržitelné a účinné  
využívání vzdušného prostoru a 
omezených zdrojů. Rovněž zajišťují, aby 
uživatelé vzdušného prostoru mohli užívat   
environmentálně optimální tratě při 
současném zajištění co největšího přístupu 
ke vzdušnému prostoru a letovým 
navigačním službám. Tyto funkce sítě, 
uvedené v odstavcích 2 a 3, podporují 
dosažení výkonnostních cílů na úrovni 
Unie, vycházejí z provozních požadavků a 
dostatečně zohledňují vnitrostátní 
iniciativy.

Or. de

Pozměňovací návrh 785
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Funkce sítě uvedené v odstavci 1 vypouští se
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zahrnují:
a) navrhování a 
uspořádání evropských struktur 
vzdušného prostoru;
b) uspořádání toku letového provozu;
c) koordinaci omezených zdrojů 
v rámci kmitočtových pásem pro letectví 
využívaných ve všeobecném letovém 
provozu, zejména radiových kmitočtů, 
a koordinaci kódů radarových 
odpovídačů.

Or. en

Pozměňovací návrh 786
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Funkce sítě uvedené v odstavci 1 
zahrnují:

vypouští se

a) navrhování a 
uspořádání evropských struktur 
vzdušného prostoru;
b) uspořádání toku letového provozu;
c) koordinaci omezených zdrojů 
v rámci kmitočtových pásem pro letectví 
využívaných ve všeobecném letovém 
provozu, zejména radiových kmitočtů, 
a koordinaci kódů radarových 
odpovídačů.

Or. en

Odůvodnění

Funkce sítě by měly být chápány jako jeden soubor funkcí a služeb. Proto není důvod 
rozdělovat je na staré a nové a mít dva oddělené odstavce. 
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Pozměňovací návrh 787
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) navrhování a 
uspořádání evropských struktur vzdušného 
prostoru;

a) navrhování a 
uspořádání evropských struktur vzdušného 
prostoru, zejména s cílem minimalizovat 
celkové emise letectví s dopadem na 
klima;

Or. en

Pozměňovací návrh 788
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) navrhování a 
uspořádání evropských struktur vzdušného 
prostoru;

a) usnadňování rozvoje navrhování a 
uspořádání evropských struktur vzdušného 
prostoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 789
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) navrhování a 
uspořádání evropských struktur vzdušného 
prostoru;

a) navrhování a uspořádání evropské 
sítě leteckých tratí;

Or. en



AM\1223970CS.docx 53/130 PE680.925v01-00

CS

Pozměňovací návrh 790
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) navrhování a 
uspořádání evropských struktur 
vzdušného prostoru;

a) navrhování evropské sítě leteckých 
tratí;

Or. en

Pozměňovací návrh 791
Karima Delli

Návrh nařízení
Article 26 – paragraph 2 – point b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uspořádání toku letového provozu; b) uspořádání toku letového provozu s 
cílem optimalizovat tratě každého letu, 
aby se minimalizovala spotřeba paliva, ale 
zachovala maximální bezpečnost; 

Or. en

Pozměňovací návrh 792
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 26 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uspořádání toku letového provozu; b) koordinace uspořádání toku 
letového provozu; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 793
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Funkce sítě uvedené v odstavci 1 
rovněž zahrnují:

3. Funkce sítě zahrnují:

Or. en

Odůvodnění

Aby existoval jeden soudržný soubor funkcí sítě, navrhujeme sloučit odstavce 2 a 3 a zavést 
určité změny, které zajistí splnění zájmů všech stran zapojených do tohoto procesu a lépe 
pomohou splnit cíle definované v odstavci 1. Vzhledem k nové definici funkcí sítě by měly být 
veškeré funkce a služby vykonávány veškerými relevantními zúčastněnými stranami a proces 
uspořádání sítě by měl být chápán jako usnadňování a optimalizace úsilí vyvíjeného 
poskytovateli letových navigačních služeb, manažera struktury a jiných aktérů.

Pozměňovací návrh 794
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) optimalizaci navrhování vzdušného 
prostoru pro síť a usnadnění pověření 
poskytováním letových provozních služeb 
prostřednictvím spolupráce s poskytovateli 
letových provozních služeb a orgány 
členských států;

a) optimalizaci navrhování vzdušného 
prostoru pro síť s cílem neustále 
minimalizovat celkovou spotřebu paliva a 
usnadnění pověření poskytováním letových 
provozních služeb prostřednictvím 
spolupráce s poskytovateli letových 
provozních služeb a orgány členských 
států;

Or. en

Pozměňovací návrh 795
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
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Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) optimalizaci navrhování 
vzdušného prostoru pro síť a usnadnění 
pověření poskytováním letových 
provozních služeb prostřednictvím 
spolupráce s poskytovateli letových 
provozních služeb a orgány členských 
států;

a) usnadnění pověření poskytováním 
letových provozních služeb, pokud o něm 
rozhodnou dotčené členské státy, a 
podporu optimalizace navrhování 
vzdušného prostoru pro síť 
prostřednictvím spolupráce s poskytovateli 
letových provozních služeb a orgány 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 796
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) optimalizaci navrhování vzdušného 
prostoru pro síť a usnadnění pověření 
poskytováním letových provozních služeb 
prostřednictvím spolupráce s poskytovateli 
letových provozních služeb a orgány 
členských států;

a) navrhování evropských struktur 
vzdušného prostoru a optimalizaci 
navrhování vzdušného prostoru pro síť a 
usnadnění pověření poskytováním letových 
provozních služeb prostřednictvím 
spolupráce s poskytovateli letových 
provozních služeb a orgány členských 
států;

Or. en

Pozměňovací návrh 797
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) optimalizaci navrhování vzdušného 
prostoru pro síť a usnadnění pověření 
poskytováním letových provozních služeb 
prostřednictvím spolupráce s poskytovateli 
letových provozních služeb a orgány 
členských států;

a) usnadňování a optimalizaci 
navrhování vzdušného prostoru a struktur 
vzdušného prostoru pro síť a usnadnění 
pověření poskytováním letových 
provozních služeb prostřednictvím 
spolupráce s poskytovateli letových 
provozních služeb a orgány členských 
států;

Or. en

Pozměňovací návrh 798
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) optimalizaci navrhování vzdušného 
prostoru pro síť a usnadnění pověření 
poskytováním letových provozních služeb 
prostřednictvím spolupráce s poskytovateli 
letových provozních služeb a orgány 
členských států;

a) koordinaci optimalizace 
navrhování vzdušného prostoru pro síť a 
usnadnění pověření poskytováním letových 
provozních služeb prostřednictvím 
spolupráce s poskytovateli letových 
provozních služeb a orgány členských 
států;

Or. en

Odůvodnění

The accountability and responsibility for airspace, capacity and infrastructure management 
belong entirely to the Member States/ANSP and not to the Network Managers. Network 
management decisions must be taken jointly with stakeholders who have the best knowledge 
and competence to make operational decisions and are therefore responsible for those 
decisions. Centralized management of airspace structures and capacity management at the 
local level would lead to micromanagement. Member States and ANSPs know the local 
specificities to the best of their ability and are able to manage the local factors and resources 
that underlie the achievement and maintenance of optimal capacity, such as number of air 
traffic controllers, engineering and technical staff, civil-military coordination, investments in 
new systems, etc. The binding nature of the Network Operational Plan (NOP) should be 
deleted, as it gives regulatory functions to the NM.
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Pozměňovací návrh 799
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) řízení vytížení kapacity řízení 
letového provozu v síti podle závazného 
operačního plánu sítě;

b) usnadňování vytížení kapacity 
řízení letového provozu v síti podle 
operačního plánu sítě přijatého v souladu s 
čl. 27 odst. 7;

Or. en

Pozměňovací návrh 800
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) řízení vytížení kapacity řízení 
letového provozu v síti podle závazného 
operačního plánu sítě;

b) usnadňování vytížení kapacity 
řízení letového provozu v síti podle 
operačního plánu sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 801
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) řízení vytížení kapacity řízení 
letového provozu v síti podle závazného 
operačního plánu sítě;

b) usnadňování vytížení kapacity 
řízení letového provozu v síti podle 
operačního plánu sítě;

Or. en



PE680.925v01-00 58/130 AM\1223970CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 802
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) řízení vytížení kapacity řízení 
letového provozu v síti podle závazného 
operačního plánu sítě;

b) usnadňování vytížení kapacity 
řízení letového provozu v síti podle 
operačního plánu sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 803
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Caroline Nagtegaal

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) řízení vytížení kapacity řízení 
letového provozu v síti podle závazného 
operačního plánu sítě;

b) řízení vytížení kapacity řízení 
letového provozu v síti podle operačního 
plánu sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 804
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) uspořádání toku letového provozu a 
kapacity;

d) uspořádání toku letového provozu a 
kapacity s cílem zaručit celkové snižování 
emisí s dopadem na klima nejméně o 10 
%;

Or. en
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Pozměňovací návrh 805
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) uspořádání toku letového provozu a 
kapacity;

d) uspořádání toku letového provozu 
rozšířené o službu uspořádání kapacity;

Or. en

Pozměňovací návrh 806
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) uspořádání toku letového provozu 
a kapacity;

d) koordinaci uspořádání toku 
letového provozu a kapacity;

Or. en

Pozměňovací návrh 807
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) řízení plánování, sledování a 
koordinaci prováděcích činností při 
zavádění infrastruktury v evropské síti 
ATM v souladu s evropským hlavním 
plánem ATM s přihlédnutím k provozním 
potřebám a souvisejícím provozním 
postupům;

e) přispívání k řízení plánování, 
sledování a koordinaci prováděcích 
činností při zavádění infrastruktury v 
evropské síti ATM v souladu s evropským 
hlavním plánem ATM s přihlédnutím k 
provozním potřebám a souvisejícím 
provozním postupům, a to prostřednictvím 
partnerství pod vedením stran zapojených 
do provozu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 808
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) řízení plánování, sledování a 
koordinaci prováděcích činností při 
zavádění infrastruktury v evropské síti 
ATM v souladu s evropským hlavním 
plánem ATM s přihlédnutím k provozním 
potřebám a souvisejícím provozním 
postupům;

e) přispívání k plánování, sledování a 
koordinaci prováděcích činností v rámci 
infrastruktury nezbytných pro výkon 
funkcí sítě v souladu s evropským hlavním 
plánem ATM s přihlédnutím k provozním 
potřebám a souvisejícím provozním 
postupům, a to prostřednictvím partnerství 
pod vedením stran zapojených do provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 809
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) řízení plánování, sledování a 
koordinaci prováděcích činností při 
zavádění infrastruktury v evropské síti 
ATM v souladu s evropským hlavním 
plánem ATM s přihlédnutím k provozním 
potřebám a souvisejícím provozním 
postupům;

e) podporu plánování a koordinaci 
prováděcích činností při zavádění 
infrastruktury v evropské síti ATM v 
souladu s evropským hlavním plánem 
ATM, a to prostřednictvím partnerství pod 
vedením stran zapojených do provozu a s 
přihlédnutím k vojenským a provozním 
potřebám a souvisejícím provozním 
postupům;

Or. en

Pozměňovací návrh 810
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini
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Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) řízení plánování, sledování a 
koordinaci prováděcích činností při 
zavádění infrastruktury v evropské síti 
ATM v souladu s evropským hlavním 
plánem ATM s přihlédnutím k provozním 
potřebám a souvisejícím provozním 
postupům;

e) koordinaci plánování, sledování a 
prováděcích činností při zavádění 
infrastruktury v evropské síti ATM v 
souladu s evropským hlavním plánem 
ATM s přihlédnutím k provozním 
potřebám a souvisejícím provozním 
postupům;

Or. en

Pozměňovací návrh 811
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) koordinaci omezených zdrojů 
v rámci kmitočtových pásem pro letectví 
využívaných ve všeobecném letovém 
provozu, zejména radiových kmitočtů, 
a koordinaci kódů radarových 
odpovídačů.

Or. enOdůvodnění

Combines 2a and 3a, adds 2c. Clarifies the role of the network management in enabling all 
parts of the network by exchanging wording from “manage” to “facilitate”. Deletes 
“binding” to avoid false expectations of the possibility to 100% align a rolling/dynamic plan 
for capacity with a fixed date determined performance plan for several key performance 
areas. Includes in 3e the alternative partnering between operational stakeholders (NM, 
ANSPs, AUs and AOs) for the implementation of the deployment and infrastructure 
management functions who have all already displayed their intention to work together to 
execute this function.

Pozměňovací návrh 812
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) koordinaci omezených zdrojů 
v rámci kmitočtových pásem pro letectví 
využívaných ve všeobecném letovém 
provozu, zejména radiových kmitočtů, 
a koordinaci kódů radarových 
odpovídačů.

Or. en

Pozměňovací návrh 813
Andor Deli

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Manažer struktury vzdušného 
prostoru odpovídá za výkon funkcí sítě. 
Manažer struktury vzdušného prostoru 
zapojí členské státy a strany zapojené do 
provozu do výkonu funkcí sítě 
prostřednictvím ujednání o spolupráci.

Or. en

Odůvodnění

The Network Functions are the most fundamental functions of the European ATM network 
carried out at the EU level. These functions do not only ensure the synchronised and efficient 
operation of the network, they also serve as the building blocks of an increasingly centralised 
and harmonized common European ATM infrastructure. Unless there is one entity that is in 
fact legally responsible for the execution of such essential tasks, it would be difficult to ensure 
their execution. This could have a negative impact on network efficiency. Therefore, we 
suggest that the Network Manager is explicitly tasked with the execution of the network 
functions. While the Network Manager is de facto already carrying out such activities, 
EUROCONTROL is also ideally placed to bear such responsibilities, since some of those 
already exist in the EUROCONTROL Convention. The participation of the Member States 
and the operational stakeholders should be ensured in the execution of the network functions 
in order to achieve the best possible cooperation between the stakeholders involved.
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Pozměňovací návrh 814
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Funkce uvedené v odstavcích 2 a 3 
nezahrnují přijímání závazných opatření 
s obecnou působností ani výkon 
politického rozhodování. Jsou vykonávány 
ve spolupráci s vojenskými orgány v 
souladu se schválenými postupy týkajícími 
se pružného užívání vzdušného prostoru.

4. Funkce uvedené v odstavcích 2 a 3 
nezahrnují přijímání závazných opatření 
s obecnou působností ani výkon 
politického rozhodování. Zohledňují 
návrhy vypracované na vnitrostátní 
úrovni a na úrovni funkčních bloků 
vzdušného prostoru. Jsou vykonávány ve 
spolupráci s vojenskými orgány v souladu 
se schválenými postupy týkajícími se 
pružného užívání vzdušného prostoru.

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, proč byl tento odkaz vypuštěn, a proto jej znovu vkládáme.

Pozměňovací návrh 815
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Funkce uvedené v odstavcích 2 a 3 
nezahrnují přijímání závazných opatření 
s obecnou působností ani výkon 
politického rozhodování. Jsou vykonávány 
ve spolupráci s vojenskými orgány v 
souladu se schválenými postupy týkajícími 
se pružného užívání vzdušného prostoru.

4. Funkce uvedené v odstavcích 2 a 3 
mohou zahrnovat přijímání závazných 
opatření s obecnou působností v řádně 
odůvodněných případech, jako je potřeba 
včasného splnění cílů v oblasti snižování 
emisí. Jsou případně vykonávány ve 
spolupráci s vojenskými orgány v souladu 
se schválenými postupy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 816
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Funkce uvedené v odstavcích 2 a 3 
nezahrnují přijímání závazných opatření 
s obecnou působností ani výkon 
politického rozhodování. Jsou vykonávány 
ve spolupráci s vojenskými orgány v 
souladu se schválenými postupy týkajícími 
se pružného užívání vzdušného prostoru.

4. Funkce uvedené v odstavcích 2 a 3 
nezahrnují přijímání závazných opatření 
s obecnou působností ani výkon 
politického rozhodování. Jsou vykonávány 
ve spolupráci s civilními a vojenskými 
orgány v souladu se schválenými postupy 
týkajícími se pružného užívání vzdušného 
prostoru. 

Or. en

Pozměňovací návrh 817
Robert Roos

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je oprávněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 36 za účelem změn tohoto 
nařízení, jimiž na seznam v odstavcích 2 a 
3 přidá další funkce, je-li to pro fungování 
a výkonnost sítě nezbytné.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Manažer struktury vzdušného prostoru může na základě svého mandátu pouze podporovat a 
koordinovat určité funkce sítě. O funkcích sítě rozhoduje toto základní nařízení SES2+. O 
změnách nebo doplnění těchto funkcí nemůže rozhodnout Evropská komise prostřednictvím 
aktu v přenesené pravomoci. 
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Pozměňovací návrh 818
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je oprávněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 36 za účelem změn tohoto 
nařízení, jimiž na seznam v odstavcích 2 a 
3 přidá další funkce, je-li to pro fungování 
a výkonnost sítě nezbytné.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Základní pilíře funkcí sítě by měly být určeny primárními právními předpisy, podrobnosti by 
měly být stanoveny v prováděcích nařízeních a jejich změny by měly být vypracovány stejným 
postupem, jak je stanoveno v čl. 27 odst. 8. 

Pozměňovací návrh 819
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je oprávněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 36 za účelem změn tohoto 
nařízení, jimiž na seznam v odstavcích 2 a 
3 přidá další funkce, je-li to pro fungování 
a výkonnost sítě nezbytné.

5. Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů přijatých přezkumným 
postupem podle čl. 37 odst. 3 stanoví 
podrobná pravidla pro výkon funkcí sítě, 
jasně vymezí povinnosti všech 
zúčastněných stran zapojených do 
provozu, úkoly manažera struktury 
vzdušného prostoru a správní 
mechanismy včetně rozhodovacích 
procesů a krizového řízení. 

Or. enOdůvodnění

Základní pilíře funkcí sítě by měly být určeny primárními právními předpisy, podrobnosti by 
měly vycházet z platného prováděcího nařízení o funkcích sítí a jejich změny by měly být 
vypracovány stejným postupem, jak je stanoveno v článku 27.
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Pozměňovací návrh 820
Andor Deli

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je oprávněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 36 za účelem změn tohoto 
nařízení, jimiž na seznam v odstavcích 2 a 
3 přidá další funkce, je-li to pro fungování 
a výkonnost sítě nezbytné.

5. Komise je oprávněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 36 za účelem změn tohoto 
nařízení, jimiž na seznam v odstavcích 2 a 
3 přidá další funkce, je-li to pro fungování 
a výkonnost sítě nezbytné. Tyto nové 
funkce musí zůstat v rámci stávající 
pravomoci EU a nesmí jimi být dotčeny 
výsady členských států ani funkce 
vykonávané členskými státy.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby nové funkce sítě byly vytvářeny v souladu s pravomocemi Unie. V zájmu 
zajištění právní jistoty a vzhledem k tomu, že si členské státy ponechaly pravomoci v oblasti 
ATM a vykonávají rovněž funkce na základě Chicagské úmluvy, je nezbytné zachovat jasné 
rozdělení pravomocí.

Pozměňovací návrh 821
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Článek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26a
Rozhodování založené na spolupráci 

1. Funkce sítě stanovené v článku 26 se 
vykonávají prostřednictvím rozhodování 
založeného na spolupráci, do něhož jsou 
zapojeni všichni příslušní aktéři, zejména 
strany zapojené do provozu - 
poskytovatelé letových provozních služeb, 
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poskytovatelé letových navigačních 
služeb, manažer struktury vzdušného 
prostoru a - v případě potřeby - 
provozovatelé letišť a uživatelé vzdušného 
prostoru. Rozhodování založené na 
spolupráci by se mělo v maximální možné 
míře zaměřovat na zlepšování fungování a 
výkonu sítě.
2. V rozsahu definovaném v prováděcím 
nařízení uvedeném v čl. 26 odst. 5 a v 
případě, že nebylo možné dospět k 
rozhodnutí, účastní se rozhodování 
založeného na spolupráci rovněž členské 
státy.
3. S ohledem na ustanovení tohoto 
nařízení a zásady stanovené Komisí v 
prováděcím nařízení uvedeném v čl. 26 
odst. 5 koordinuje manažer struktury 
vzdušného prostoru vývoj procesů 
rozhodování založeného na spolupráci.
4. Nestanoví-li toto nařízení nebo 
prováděcí nařízení uvedené v čl. 26 odst. 5 
jinak, přijímají se veškerá rozhodnutí 
týkající se výkonu funkcí sítě bez ohledu 
na jejich formu nebo povahu 
prostřednictvím procesu rozhodování 
založeného na spolupráci.

Or. en

Odůvodnění

Funkce sítě musí provádět všechny příslušné zúčastněné strany, zejména poskytovatelé 
letových navigačních služeb (poskytovatelé letových provozních služeb), kteří jsou klíčovými 
aktéry evropské sítě ATM. Z tohoto důvodu a v zájmu lepšího zohlednění zásad týkajících se 
správy sítě by ústředním bodem nařízení mělo být rozhodování založené na spolupráci. Tento 
přístup umožní členským státům pochopit, jak je rozhodovací proces organizován, a poskytne 
záruku, že jejich pravomoci zůstanou v procesu výkonu funkcí sítě zachovány.

Pozměňovací návrh 822
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu dosažení cílů stanovených 
v článku 26 Komise – v příslušných 
případech za podpory agentury – zajistí, 
aby manažer struktury vzdušného prostoru 
přispíval k výkonu funkcí sítě uvedených v 
článku 26 tím, že bude plnit úkoly uvedené 
v odstavci 4.

1. V zájmu dosažení cílů stanovených 
v článku 26 Komise – v příslušných 
případech za podpory agentury – zajistí, 
aby manažer struktury vzdušného prostoru 
přispíval k výkonu funkcí sítě uvedených v 
článku 26 tím, že bude plnit úkoly uvedené 
v odstavci 4.

Plnění úkolů manažera struktury 
vzdušného prostoru se měří na základě 
jasné specifikace požadovaných služeb a 
výkonnosti, včetně příslušných dohod, 
jako jsou dohody o úrovni služeb mezi 
Evropskou komisí a manažerem struktury 
vzdušného prostoru a mezi stranami 
zapojenými do provozu a manažerem 
struktury vzdušného prostoru, pokud jde o 
úkoly a kvalitu služeb a podmínek.

Or. enOdůvodnění

Addition should ensure that the entrusted entity has a benchmark to be measured against. 
Otherwise the NM would need to report about its own performance without a reference point.

Pozměňovací návrh 823
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu dosažení cílů stanovených 
v článku 26 Komise – v příslušných 
případech za podpory agentury – zajistí, 
aby manažer struktury vzdušného prostoru 
přispíval k výkonu funkcí sítě uvedených v 
článku 26 tím, že bude plnit úkoly uvedené 
v odstavci 4.

1. V zájmu dosažení cílů stanovených 
v článku 26 Komise – v příslušných 
případech za podpory agentury – zajistí, 
aby manažer struktury vzdušného prostoru 
přispíval k výkonu funkcí sítě uvedených v 
článku 26 tím, že bude plnit úkoly uvedené 
v odstavci 4. Plnění úkolů manažera 
struktury vzdušného prostoru se posuzuje 
na základě jasné specifikace 
požadovaných služeb a výkonnosti, včetně 
příslušných dohod, jako jsou dohody o 
úrovni služeb mezi Komisí a manažerem 
struktury vzdušného prostoru a mezi 
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stranami zapojenými do provozu a 
manažerem struktury vzdušného prostoru, 
pokud jde o úkoly a kvalitu služeb a 
podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení nařízení musí zajistit, aby pověřený subjekt byl posuzován na základě nějaké 
referenční hodnoty. V opačném případě by manažer struktury vzdušného prostoru musel 
podávat zprávy o své výkonnosti bez referenčního bodu.

Pozměňovací návrh 824
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu dosažení cílů stanovených 
v článku 26 Komise – v příslušných 
případech za podpory agentury – zajistí, 
aby manažer struktury vzdušného prostoru 
přispíval k výkonu funkcí sítě uvedených v 
článku 26 tím, že bude plnit úkoly uvedené 
v odstavci 4.

1. V zájmu dosažení cílů stanovených 
v článku 26 Komise – za podpory agentury 
v souladu s nařízením (EU) 2018/1139 – 
zajistí, aby manažer struktury vzdušného 
prostoru přispíval k výkonu funkcí sítě 
uvedených v článku 26 tím, že bude plnit 
úkoly uvedené v odstavci 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 825
Andor Deli

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu dosažení cílů stanovených 
v článku 26 Komise – v příslušných 
případech za podpory agentury – zajistí, 
aby manažer struktury vzdušného prostoru 
přispíval k výkonu funkcí sítě uvedených 

1. V zájmu dosažení cílů stanovených 
v článku 26 Komise – v příslušných 
případech za podpory agentury a po 
konzultaci s výborem – zajistí, aby 
manažer struktury vzdušného prostoru 
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v článku 26 tím, že bude plnit úkoly 
uvedené v odstavci 4.

vykonával funkce sítě uvedené v článku 
26.

Or. en

Odůvodnění

The Network Functions are the most fundamental functions of the European ATM network 
carried out at the EU level. These functions do not only ensure the synchronised and efficient 
operation of the network, they also serve as the building blocks of an increasingly centralised 
and harmonized common European ATM infrastructure. Unless there is one entity that is in 
fact legally responsible for the execution of such essential tasks, it would be difficult to ensure 
their execution. This could have a negative impact on network efficiency. Therefore, we 
suggest that the Network Manager is explicitly tasked with the execution of the network 
functions. While the Network Manager is de facto already carrying out such activities, 
EUROCONTROL is also ideally placed to bear such responsibilities, since some of those 
already exist in the EUROCONTROL Convention.

Pozměňovací návrh 826
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura, João Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může jmenovat nezávislý a 
kvalifikovaný subjekt , aby vykonával 
úkoly manažera struktury vzdušného 
prostoru . Za tímto účelem přijme Komise 
prováděcí akt v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 37 odst. 3. Toto 
rozhodnutí o jmenování zahrnuje 
podmínky jmenování manažera struktury 
vzdušného prostoru včetně jeho 
financování.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 827
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může jmenovat nezávislý a 
kvalifikovaný subjekt , aby vykonával 
úkoly manažera struktury vzdušného 
prostoru . Za tímto účelem přijme Komise 
prováděcí akt v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 37 odst. 3. Toto 
rozhodnutí o jmenování zahrnuje 
podmínky jmenování manažera struktury 
vzdušného prostoru včetně jeho 
financování.

2. Komise jmenuje nezávislý, 
nestranný a kvalifikovaný subjekt, aby 
vykonával úkoly manažera struktury 
vzdušného prostoru. Rozhodnutí 
o jmenování zahrnuje podmínky 
jmenování manažera struktury vzdušného 
prostoru včetně jeho financování. Za tímto 
účelem přijme Komise prováděcí akt 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 37 odst. 3., v němž stanoví:
a) požadavky na jmenování a postup 
jmenování;
b) podmínky nezávislosti na veřejném a 
soukromém zájmu;
c) v případě orgánu spojeného s jiným 
subjektem požadavky na funkční a 
hierarchické oddělení od tohoto subjektu;
d) požadavky na odbornost
e) financování

Or. en

Pozměňovací návrh 828
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může jmenovat nezávislý a 
kvalifikovaný subjekt , aby vykonával 
úkoly manažera struktury vzdušného 
prostoru . Za tímto účelem přijme Komise 
prováděcí akt v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 37 odst. 3. Toto 
rozhodnutí o jmenování zahrnuje 
podmínky jmenování manažera struktury 
vzdušného prostoru včetně jeho 
financování.

2. Komise jmenuje nezávislý a 
kvalifikovaný subjekt, aby vykonával 
úkoly manažera struktury vzdušného 
prostoru. Za tímto účelem přijme Komise 
prováděcí akt v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 37 odst. 3. Toto 
rozhodnutí o jmenování zahrnuje 
podmínky jmenování manažera struktury 
vzdušného prostoru včetně jeho 
financování.
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Or. en

Pozměňovací návrh 829
Jens Gieseke, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Úkoly manažera struktury 
vzdušného prostoru jsou plněny  nezávisle, 
nestranně a nákladově efektivním 
způsobem.  Podléhají řádnému řízení, jež 
musí uznávat oddělení zodpovědností za 
poskytování služeb a regulaci, má-li 
příslušný orgán určený jako manažer 
struktury vzdušného prostoru rovněž 
regulační funkce.  Manažer struktury 
vzdušného prostoru plní své úkoly s 
přihlédnutím k potřebám celé sítě ATM 
a plně zapojí uživatele vzdušného prostoru, 
poskytovatele letových navigačních služeb, 
provozovatele letišť a armádu.

3. Úkoly manažera struktury 
vzdušného prostoru jsou plněny  nezávisle, 
nestranně a nákladově efektivním 
způsobem. Podléhají řádnému řízení, jež 
musí uznávat oddělení zodpovědností za 
poskytování služeb a regulaci, má-li 
příslušný orgán určený jako manažer 
struktury vzdušného prostoru rovněž 
regulační funkce. Manažer struktury 
vzdušného prostoru plní své úkoly s 
přihlédnutím k potřebám celé sítě ATM 
a plně zapojí uživatele vzdušného prostoru, 
poskytovatele letových navigačních služeb, 
provozovatele letišť a armádu nejen 
prostřednictvím konzultací, ale také při 
stanovení výkonnostních cílů, základního 
rozhodovacího procesu a vymezení 
rozhodovací suverenity. Do 
rozhodovacího procesu je nutně zahrnuta 
stávající provozní a právní odpovědnost. 
Práva účasti a iniciativy dosud 
zúčastněných stran zastoupených v 
odvětvovém poradním výboru budou 
zachována.

Or. de

Pozměňovací návrh 830
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Úkoly manažera struktury 
vzdušného prostoru jsou plněny nezávisle, 
nestranně a nákladově efektivním 
způsobem. Podléhají řádnému řízení, jež 
musí uznávat oddělení zodpovědností za 
poskytování služeb a regulaci, má-li 
příslušný orgán určený jako manažer 
struktury vzdušného prostoru rovněž 
regulační funkce. Manažer struktury 
vzdušného prostoru plní své úkoly s 
přihlédnutím k potřebám celé sítě ATM a 
plně zapojí uživatele vzdušného prostoru, 
poskytovatele letových navigačních služeb 
, provozovatele letišť a armádu. nový

3. Úkoly manažera struktury 
vzdušného prostoru jsou plněny nezávisle, 
nestranně a nákladově efektivním 
způsobem. Podléhají řádnému řízení, jež 
musí uznávat oddělení zodpovědností za 
poskytování služeb od jakékoli jiné 
činnosti vykonávané subjektem, který byl 
jmenován manažerem struktury 
vzdušného prostoru, a regulace, má-li 
příslušný orgán určený jako manažer 
struktury vzdušného prostoru rovněž 
regulační funkce. Manažer struktury 
vzdušného prostoru plní své úkoly s 
přihlédnutím k potřebám celé sítě ATM a 
plně zapojí uživatele vzdušného prostoru, 
poskytovatele letových navigačních služeb, 
provozovatele letišť a armádu.

Manažer struktury vzdušného prostoru 
přijímá rozhodnutí v Radě pro uspořádání 
struktury vzdušného provozu, která 
zahrnuje všechny zúčastněné strany, jež 
přispívají k operačnímu plánu sítě 
prostřednictvím vhodných procesů 
rozhodování založeného na spolupráci.

Or. enOdůvodnění

Měla by být dodržena zásada oddělení poskytování služeb od regulace. Mělo by být jasně 
stanoveno, že manažer struktury vzdušného prostoru je funkcí EU a subjekt pověřený plněním 
této funkce musí být sám nezávislý na jakémkoli jiném regulačním orgánu.

Zahrnutí dotčených subjektů do konečného rozhodování manažera struktury vzdušného 
prostoru zajišťuje, že operační plán sítě lze považovat za vlastní závazek tohoto odvětví a že 
soulad například mezi operačním plánem sítě a plány výkonnosti je proto co nejtěsnější.

Pozměňovací návrh 831
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Úkoly manažera struktury 
vzdušného prostoru jsou plněny nezávisle, 
nestranně a nákladově efektivním 
způsobem. Podléhají řádnému řízení, jež 
musí uznávat oddělení zodpovědností za 
poskytování služeb a regulaci, má-li 
příslušný orgán určený jako manažer 
struktury vzdušného prostoru rovněž 
regulační funkce. Manažer struktury 
vzdušného prostoru plní své úkoly s 
přihlédnutím k potřebám celé sítě ATM a 
plně zapojí uživatele vzdušného prostoru, 
poskytovatele letových navigačních služeb 
, provozovatele letišť a armádu. nový

3. Úkoly manažera struktury 
vzdušného prostoru jsou plněny nezávisle, 
nestranně a nákladově efektivním 
způsobem. Podléhají řádnému řízení, jež 
musí uznávat oddělení zodpovědností za 
poskytování služeb od jakékoli jiné 
činnosti vykonávané manažerem struktury 
vzdušného prostoru. Manažer struktury 
vzdušného prostoru plní své úkoly s 
přihlédnutím k potřebám celé sítě ATM a 
plně zapojí uživatele vzdušného prostoru, 
poskytovatele letových navigačních služeb, 
provozovatele letišť a armádu.

Or. en

Pozměňovací návrh 832
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Úkoly manažera struktury 
vzdušného prostoru jsou plněny nezávisle, 
nestranně a nákladově efektivním 
způsobem. Podléhají řádnému řízení, jež 
musí uznávat oddělení zodpovědností za 
poskytování služeb a regulaci, má-li 
příslušný orgán určený jako manažer 
struktury vzdušného prostoru rovněž 
regulační funkce. Manažer struktury 
vzdušného prostoru plní své úkoly s 
přihlédnutím k potřebám celé sítě ATM a 
plně zapojí uživatele vzdušného prostoru, 
poskytovatele letových navigačních služeb 
, provozovatele letišť a armádu. nový

3. Úkoly manažera struktury 
vzdušného prostoru jsou plněny nezávisle, 
nestranně a nákladově efektivním 
způsobem. Podléhají řádnému řízení, jež 
musí uznávat oddělení zodpovědností za 
poskytování služeb od jakékoli jiné 
činnosti vykonávané subjektem 
jmenovaným manažerem struktury 
vzdušného prostoru. Manažer struktury 
vzdušného prostoru plní své úkoly s 
přihlédnutím k potřebám celé sítě ATM a 
plně zapojí uživatele vzdušného prostoru, 
poskytovatele letových navigačních služeb 
, provozovatele letišť a armádu. nový

Or. en
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Odůvodnění

Měla by být dodržena zásada oddělení poskytování služeb od regulace. Mělo by být jasně 
stanoveno, že manažer struktury vzdušného prostoru je funkcí EU a subjekt pověřený plněním 
této funkce musí být sám nezávislý na jakémkoli jiném regulačním orgánu. 

Pozměňovací návrh 833
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přispívá k výkonu funkcí sítě 
prostřednictvím podpůrných opatření 
zaměřených na bezpečné a účinné 
plánování a bezpečný a účinný provoz sítě 
za běžných i krizových podmínek, jakož i 
opatření zaměřených na trvalé zlepšování 
provozu sítě v jednotném evropském nebi a 
celkové výkonnosti sítě, zejména pokud 
jde o provádění systému sledování 
výkonnosti. Opatření přijatá manažerem 
struktury vzdušného prostoru musí brát v 
úvahu, že je nutné letiště plně integrovat 
do sítě.

4. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přispívá k výkonu funkcí sítě 
prostřednictvím podpůrných opatření 
zaměřených na bezpečné a účinné 
plánování a bezpečný a účinný provoz sítě 
za běžných i krizových podmínek, jakož i 
opatření zaměřených na trvalé zlepšování 
provozu sítě v jednotném evropském nebi a 
celkové výkonnosti sítě, zejména pokud 
jde o provádění systému sledování 
výkonnosti, především s ohledem na 
snižování emisí s dopadem na klima v 
souladu s cíli evropského právního rámce 
pro klima a cíli Zelené dohody pro 
Evropu. Opatření přijatá manažerem 
struktury vzdušného prostoru musí brát v 
úvahu, že je nutné letiště odpovídajícím 
způsobem integrovat do sítě, aby se 
zejména minimalizoval počet zbytečných 
letů a mezipřistání.

Or. en

Pozměňovací návrh 834
Jens Gieseke, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přispívá k výkonu funkcí sítě 
prostřednictvím podpůrných opatření 
zaměřených na bezpečné a účinné 
plánování a bezpečný a účinný provoz sítě 
za běžných i krizových podmínek, jakož i 
opatření zaměřených na trvalé zlepšování 
provozu sítě v jednotném evropském nebi a 
celkové výkonnosti sítě, zejména pokud 
jde o provádění systému sledování 
výkonnosti. Opatření přijatá manažerem 
struktury vzdušného prostoru musí brát v 
úvahu, že je nutné letiště plně integrovat do 
sítě.

4. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přispívá k výkonu funkcí sítě 
prostřednictvím podpůrných opatření 
zaměřených na bezpečné a účinné 
plánování a bezpečný a účinný provoz sítě 
za běžných i krizových podmínek, jakož i 
opatření zaměřených na trvalé zlepšování 
provozu sítě v jednotném evropském nebi a 
celkové výkonnosti sítě, zejména pokud 
jde o provádění systému sledování 
výkonnosti. Opatření přijatá manažerem 
struktury vzdušného prostoru musí brát v 
úvahu, že je nutné letiště plně integrovat do 
sítě, aby se zajistilo, že v místní oblasti 
neexistují žádná negativní omezení, a aby 
bylo zaručeno dodržení příslušných 
místních plánů výkonnosti a 
výkonnostních cílů.

Or. de

Pozměňovací návrh 835
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přispívá k výkonu funkcí sítě 
prostřednictvím podpůrných opatření 
zaměřených na bezpečné a účinné 
plánování a bezpečný a účinný provoz sítě 
za běžných i krizových podmínek, jakož i 
opatření zaměřených na trvalé zlepšování 
provozu sítě v jednotném evropském nebi a 
celkové výkonnosti sítě, zejména pokud 
jde o provádění systému sledování 
výkonnosti. Opatření přijatá manažerem 
struktury vzdušného prostoru musí brát v 
úvahu, že je nutné letiště plně integrovat do 
sítě.

4. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přispívá k výkonu funkcí sítě 
prostřednictvím podpůrných opatření 
zaměřených na bezpečné a účinné 
plánování a bezpečné a účinné provozní 
operace stran zapojených do provozu v 
rámci sítě za běžných i krizových 
podmínek, jakož i opatření zaměřených na 
trvalé zlepšování provozu sítě v jednotném 
evropském nebi a celkové výkonnosti sítě, 
zejména pokud jde o provádění systému 
sledování výkonnosti. Opatření přijatá 
manažerem struktury vzdušného prostoru 
musí brát v úvahu, že je nutné letiště plně 
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integrovat do sítě.

Or. enOdůvodnění

Provozní operace, včetně operací na úrovni sítě, jsou prováděny zúčastněnými stranami, 
nikoli manažerem struktury vzdušného provozu, což by mělo být v textu náležitě zohledněno.

Pozměňovací návrh 836
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přispívá k výkonu funkcí sítě 
prostřednictvím podpůrných opatření 
zaměřených na bezpečné a účinné 
plánování a bezpečný a účinný provoz sítě 
za běžných i krizových podmínek, jakož i 
opatření zaměřených na trvalé zlepšování 
provozu sítě v jednotném evropském nebi a 
celkové výkonnosti sítě, zejména pokud 
jde o provádění systému sledování 
výkonnosti. Opatření přijatá manažerem 
struktury vzdušného prostoru musí brát v 
úvahu, že je nutné letiště plně integrovat do 
sítě.

4. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přispívá k výkonu funkcí sítě 
prostřednictvím podpůrných opatření 
zaměřených na bezpečné a účinné 
plánování a bezpečné a účinné provozní 
operace stran zapojených do provozu v 
rámci sítě za běžných i krizových 
podmínek, jakož i opatření zaměřených na 
trvalé zlepšování provozu sítě v jednotném 
evropském nebi a celkové výkonnosti sítě, 
zejména pokud jde o provádění systému 
sledování výkonnosti. Opatření přijatá 
manažerem struktury vzdušného prostoru 
musí brát v úvahu, že je nutné letiště plně 
integrovat do sítě.

Or. en

Odůvodnění

Provozní operace, včetně operací na úrovni sítě, jsou prováděny zúčastněnými stranami, což 
by mělo být v textu náležitě zohledněno.

Pozměňovací návrh 837
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přispívá k výkonu funkcí sítě 
prostřednictvím podpůrných opatření 
zaměřených na bezpečné a účinné 
plánování a bezpečný a účinný provoz sítě 
za běžných i krizových podmínek, jakož i 
opatření zaměřených na trvalé zlepšování 
provozu sítě v jednotném evropském nebi a 
celkové výkonnosti sítě, zejména pokud 
jde o provádění systému sledování 
výkonnosti. Opatření přijatá manažerem 
struktury vzdušného prostoru musí brát v 
úvahu, že je nutné letiště plně integrovat do 
sítě.

4. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přispívá k výkonu funkcí sítě 
prostřednictvím podpůrných opatření 
zaměřených na bezpečné a účinné 
plánování a bezpečný a účinný provoz sítě 
za běžných podmínek i podmínek krize 
sítě, jakož i opatření zaměřených na trvalé 
zlepšování provozu sítě v jednotném 
evropském nebi a celkové výkonnosti sítě, 
zejména pokud jde o provádění systému 
sledování výkonnosti. Opatření přijatá 
manažerem struktury vzdušného prostoru 
musí brát v úvahu, že je nutné letiště plně 
integrovat do sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 838
Andor Deli

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přispívá k výkonu funkcí sítě 
prostřednictvím podpůrných opatření 
zaměřených na bezpečné a účinné 
plánování a bezpečný a účinný provoz sítě 
za běžných i krizových podmínek, jakož i 
opatření zaměřených na trvalé zlepšování 
provozu sítě v jednotném evropském nebi a 
celkové výkonnosti sítě, zejména pokud 
jde o provádění systému sledování 
výkonnosti. Opatření přijatá manažerem 
struktury vzdušného prostoru musí brát v 
úvahu, že je nutné letiště plně integrovat 
do sítě.

4. Manažer struktury vzdušného 
prostoru vykonává funkce sítě 
prostřednictvím nezávazných podpůrných 
opatření zaměřených na bezpečné a účinné 
plánování a bezpečný a účinný provoz sítě 
za běžných i krizových podmínek, jakož i 
dalších nezávazných opatření zaměřených 
na trvalé zlepšování provozu sítě v 
jednotném evropském nebi a celkové 
výkonnosti sítě, zejména pokud jde o 
provádění systému sledování výkonnosti. 
Manažer struktury vzdušného prostoru 
plně začlení letiště do sítě za použití 
procesů rozhodování založeného na 
spolupráci.

Or. en
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Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že důvodem, proč nařízení nestanoví mechanismus odvolání, pokud jde o 
rozhodnutí manažera struktury vzdušného prostoru, je to, že tato rozhodnutí nejsou regulační 
povahy, a tudíž nejsou závazná.

Pozměňovací návrh 839
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Manažer struktury vzdušného 
prostoru úzce spolupracuje s agenturou 
působící jako PRB s cílem zajistit, aby se 
výkonnostní cíle uvedené v článku 10 
odpovídajícím způsobem odrážely v 
kapacitě, kterou mají dodávat jednotliví 
poskytovatelé letových navigačních služeb 
a na níž se v operačním plánu sítě dohodli 
manažer struktury vzdušného prostoru a 
tito poskytovatelé letových navigačních 
služeb.

5. Manažer struktury vzdušného 
prostoru úzce spolupracuje s agenturou 
působící jako PRB s cílem zajistit, aby se 
výkonnostní cíle uvedené v článku 10, 
zejména cíle týkající se klimatu a 
životního prostředí, odpovídajícím 
způsobem odrážely v plánování celkové 
kapacity, ale i v dílčí kapacitě, kterou mají 
dodávat jednotliví poskytovatelé letových 
navigačních služeb a na níž se v operačním 
plánu sítě dohodli manažer struktury 
vzdušného prostoru a tito poskytovatelé 
letových navigačních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 840
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Manažer struktury vzdušného 
prostoru úzce spolupracuje s agenturou 
působící jako PRB s cílem zajistit, aby se 
výkonnostní cíle uvedené v článku 10 
odpovídajícím způsobem odrážely v 
kapacitě, kterou mají dodávat jednotliví 
poskytovatelé letových navigačních služeb 

5. Manažer struktury vzdušného 
prostoru úzce spolupracuje s agenturou 
působící jako PRB s cílem zajistit, aby se 
výkonnostní cíle uvedené v článku 10 
odpovídajícím způsobem odrážely v 
kapacitě, kterou mají dodávat jednotliví 
poskytovatelé letových provozních služeb 
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a na níž se v operačním plánu sítě dohodli 
manažer struktury vzdušného prostoru a 
tito poskytovatelé letových navigačních 
služeb.

a na níž se v operačním plánu sítě dohodli 
manažer struktury vzdušného prostoru a 
tito poskytovatelé letových provozních 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 841
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Manažer struktury vzdušného 
prostoru úzce spolupracuje s agenturou 
působící jako PRB s cílem zajistit, aby se 
výkonnostní cíle uvedené v článku 10 
odpovídajícím způsobem odrážely v 
kapacitě, kterou mají dodávat jednotliví 
poskytovatelé letových navigačních služeb 
a na níž se v operačním plánu sítě dohodli 
manažer struktury vzdušného prostoru a 
tito poskytovatelé letových navigačních 
služeb.

5. Manažer struktury vzdušného 
prostoru úzce spolupracuje s PRB s cílem 
zajistit, aby se výkonnostní cíle uvedené v 
článku 10 odpovídajícím způsobem 
odrážely v kapacitě, kterou mají dodávat 
jednotliví poskytovatelé letových 
navigačních služeb a na níž se v operačním 
plánu sítě dohodli manažer struktury 
vzdušného prostoru a tito poskytovatelé 
letových navigačních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 842
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Manažer struktury vzdušného 
prostoru:

6. Manažer struktury vzdušného 
prostoru v koordinaci se stranami 
zapojenými do provozu, jež přispívají k 
operačnímu plánu sítě prostřednictvím 
náležitého rozhodování založeného na 
spolupráci:
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Or. en

Pozměňovací návrh 843
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhoduje o jednotlivých 
opatřeních, jimiž se provádějí funkce sítě a 
jež mají podpořit účinné provádění 
závazného operačního plánu sítě a dosažení 
závazných výkonnostních cílů;

a) rozhoduje o jednotlivých 
opatřeních, jimiž se provádějí funkce sítě a 
jež mají podpořit účinné provádění 
závazného operačního plánu sítě a dosažení 
závazných výkonnostních cílů; tato 
jednotlivá opatření zahrnují pravomoc 
opravit předložený letový plán tak, aby se 
minimalizoval jeho dopad na klima a 
životní prostředí v provozním kontextu; v 
takovém případě se nepoužije odstavec 7;

Or. en

Pozměňovací návrh 844
Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Pierre Karleskind

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhoduje o jednotlivých 
opatřeních, jimiž se provádějí funkce sítě a 
jež mají podpořit účinné provádění 
závazného operačního plánu sítě a dosažení 
závazných výkonnostních cílů; 

a) rozhoduje o jednotlivých 
opatřeních, jimiž se provádějí funkce sítě a 
jež mají podpořit účinné provádění 
závazného operačního plánu sítě a dosažení 
závazných výkonnostních cílů. Tato 
opatření zahrnují korekci podaného 
letového plánu, aby se minimalizoval jeho 
dopad na životní prostředí. V takovém 
případě se odstavec 7 nepoužije;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 845
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhoduje o jednotlivých 
opatřeních, jimiž se provádějí funkce sítě a 
jež mají podpořit účinné provádění 
závazného operačního plánu sítě a dosažení 
závazných výkonnostních cílů;

a) navrhuje v koordinaci se stranami 
zapojenými do provozu opatření, jimiž se 
provádějí funkce sítě a jež mají podpořit 
účinné provádění závazného operačního 
plánu sítě a dosažení závazných 
výkonnostních cílů;

Or. enOdůvodnění

V zájmu vyjasnění úlohy a pravomocí pověřeného subjektu. Operační plán sítě bude 
představovat určitý (vlastní) závazek stran zapojených do provozu, které jsou vázány buď 
plány výkonnosti, nebo předpisy. Operační plán sítě jakožto průběžný/dynamický plán nelze 
považovat za právně závazný.

Pozměňovací návrh 846
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhoduje o jednotlivých 
opatřeních, jimiž se provádějí funkce sítě a 
jež mají podpořit účinné provádění 
závazného operačního plánu sítě a dosažení 
závazných výkonnostních cílů;

a) a) na základě procesu rozhodování 
založeného na spolupráci rozhoduje o 
jednotlivých opatřeních, jimiž se provádějí 
funkce sítě a jež mají podpořit účinné 
provádění závazného operačního plánu sítě 
a dosažení závazných výkonnostních cílů;

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné odkázat na „rozhodování založené na spolupráci“ uvedené v čl. 2 bodě 26.

Pozměňovací návrh 847
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhoduje o jednotlivých 
opatřeních, jimiž se provádějí funkce sítě a 
jež mají podpořit účinné provádění 
závazného operačního plánu sítě a 
dosažení závazných výkonnostních cílů;

a) v koordinaci se stranami 
zapojenými do provozu navrhuje 
jednotlivá opatření, jimiž se provádějí 
funkce sítě a jež mají podpořit účinné 
provádění operačního plánu sítě a dosažení 
výkonnostních cílů;

Or. en

Odůvodnění

Operační plán sítě bude představovat určitý (vlastní) závazek stran zapojených do provozu, 
které jsou vázány buď plány výkonnosti, nebo předpisy. Operační plán sítě jakožto 
průběžný/dynamický plán nelze považovat za právně závazný. 

Pozměňovací návrh 848
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhoduje o jednotlivých 
opatřeních, jimiž se provádějí funkce sítě a 
jež mají podpořit účinné provádění 
závazného operačního plánu sítě a 
dosažení závazných výkonnostních cílů;

a) rozhoduje o nápravných opatřeních 
na podporu provádění funkcí sítě a 
účinného provádění operačního plánu sítě 
a dosažení rozdělených hodnot;

Or. en

Pozměňovací návrh 849
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Caroline Nagtegaal

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 6 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozhoduje o jednotlivých 
opatřeních, jimiž se provádějí funkce sítě a 
jež mají podpořit účinné provádění 
závazného operačního plánu sítě a 
dosažení závazných výkonnostních cílů;

a) rozhoduje o jednotlivých 
opatřeních, jimiž se provádějí funkce sítě a 
jež mají podpořit účinné provádění 
operačního plánu sítě a dosažení závazných 
výkonnostních cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 850
Kosma Złotowski

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytuje Komisi poradenství a 
agentuře působící jako PRB poskytuje 
důležité informace, pokud jde o zavádění 
infrastruktury sítě ATM v souladu s 
evropským hlavním plánem ATM, 
zejména s cílem určit investice nezbytné 
pro síť.

b) v rámci spolupráce se stranami 
zapojenými do provozu poskytuje Komisi 
poradenství a agentuře působící jako PRB 
poskytuje důležité informace, pokud jde o 
sledování infrastruktury nezbytné pro 
výkon funkcí sítě, zejména s cílem určit 
investice nezbytné pro síť.

Or. en

Odůvodnění

Aby se dále vyjasnily úlohy a pravomoci manažera struktury vzdušného prostoru, měly by se 
strany zapojené do provozu účastnit procesu poskytování poradenství Evropské komisi a 
poskytování příslušných informací PRB.

Pozměňovací návrh 851
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytuje Komisi poradenství a 
agentuře působící jako PRB poskytuje 

b) v rámci spolupráce se stranami 
zapojenými do provozu poskytuje Komisi 
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důležité informace, pokud jde o zavádění 
infrastruktury sítě ATM v souladu s 
evropským hlavním plánem ATM, zejména 
s cílem určit investice nezbytné pro síť.

poradenství a agentuře působící jako PRB 
poskytuje důležité informace, pokud jde o 
zavádění infrastruktury sítě ATM v 
souladu s evropským hlavním plánem 
ATM, zejména s cílem určit investice 
nezbytné pro síť.

Or. en

Pozměňovací návrh 852
Jens Gieseke, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přijímá rozhodnutí procesem 
rozhodování založeným na spolupráci.  
Strany procesu rozhodování založeného na 
spolupráci konají tak, aby co nejvíce 
napomohly zlepšit fungování a výkonnost 
sítě. Rozhodovací proces založený na 
spolupráci musí podporovat zájmy sítě. 

7. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přijímá rozhodnutí procesem 
rozhodování založeným na spolupráci a v 
souladu s kapitolou III, čl. 18 odst. 3 
prováděcího (EU) 2019/123. Strany 
procesu rozhodování založeného na 
spolupráci konají tak, aby co nejvíce 
napomohly zlepšit fungování a výkonnost 
sítě. Rozhodovací proces založený na 
spolupráci musí podporovat zájmy sítě a 
zároveň zajistit spravedlivý, vyvážený a 
nediskriminační přístup k výkonnostním 
požadavkům a plánům letištních 
terminálů.

Or. de

Pozměňovací návrh 853
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přijímá rozhodnutí procesem 
rozhodování založeným na spolupráci. 

7. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přijímá rozhodnutí procesem 
rozhodování založeným na spolupráci. 
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Strany procesu rozhodování založeného na 
spolupráci konají tak, aby co nejvíce 
napomohly zlepšit fungování a výkonnost 
sítě. Rozhodovací proces založený na 
spolupráci musí podporovat zájmy sítě.

Strany procesu rozhodování založeného na 
spolupráci konají tak, aby co nejvíce 
napomohly zlepšit fungování a výkonnost 
sítě. Rozhodovací proces založený na 
spolupráci musí podporovat zájmy sítě a 
zároveň zohledňovat zásadní zájmy 
členských států související s jejich 
bezpečností a jejich pravomoc k zajištění 
národní bezpečnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 854
Brice Hortefeux

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přijímá rozhodnutí procesem 
rozhodování založeným na spolupráci. 
Strany procesu rozhodování založeného na 
spolupráci konají tak, aby co nejvíce 
napomohly zlepšit fungování a výkonnost 
sítě. Rozhodovací proces založený na 
spolupráci musí podporovat zájmy sítě.

7. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přijímá rozhodnutí procesem 
rozhodování založeným na spolupráci. 
Strany procesu rozhodování založeného na 
spolupráci konají tak, aby co nejvíce 
napomohly zlepšit fungování a výkonnost 
sítě. Rozhodovací proces založený na 
spolupráci musí podporovat zájmy sítě s 
přihlédnutím k základním bezpečnostním 
zájmům členských států a jejich 
pravomocem k zajištění národní 
bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby požadavky na obranu a národní 
bezpečnost převážily nad zájmem sítě.

Pozměňovací návrh 855
Johan Danielsson

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přijímá rozhodnutí procesem 
rozhodování založeným na spolupráci. 
Strany procesu rozhodování založeného na 
spolupráci konají tak, aby co nejvíce 
napomohly zlepšit fungování a výkonnost 
sítě. Rozhodovací proces založený na 
spolupráci musí podporovat zájmy sítě.

7. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přijímá rozhodnutí procesem 
rozhodování založeným na spolupráci. 
Strany procesu rozhodování založeného na 
spolupráci konají tak, aby co nejvíce 
napomohly zlepšit fungování a výkonnost 
sítě. Rozhodovací proces založený na 
spolupráci musí podporovat zájmy sítě a 
zároveň náležitě zohledňovat místní 
bezpečnostní otázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 856
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přijímá rozhodnutí procesem 
rozhodování založeným na spolupráci. 
Strany procesu rozhodování založeného na 
spolupráci konají tak, aby co nejvíce 
napomohly zlepšit fungování a výkonnost 
sítě. Rozhodovací proces založený na 
spolupráci musí podporovat zájmy sítě.

7. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přijímá rozhodnutí procesem 
rozhodování založeným na spolupráci. 
Strany procesu rozhodování založeného na 
spolupráci konají tak, aby co nejvíce 
napomohly zlepšit fungování a výkonnost 
sítě. Rozhodovací proces založený na 
spolupráci musí podporovat zájmy sítě, 
aniž by byly ohroženy místní bezpečnostní 
zájmy.

Or. en

Pozměňovací návrh 857
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přijímá rozhodnutí procesem 
rozhodování založeným na spolupráci. 
Strany procesu rozhodování založeného na 
spolupráci konají tak, aby co nejvíce 
napomohly zlepšit fungování a výkonnost 
sítě. Rozhodovací proces založený na 
spolupráci musí podporovat zájmy sítě.

7. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přijímá rozhodnutí procesem 
rozhodování založeným na spolupráci, 
pokud se nejedná o důvody uvedené v 
odst. 6 písm. a). Strany procesu 
rozhodování založeného na spolupráci 
konají tak, aby co nejvíce napomohly 
zlepšit fungování a výkonnost sítě. 
Rozhodovací proces založený na 
spolupráci musí podporovat zájmy sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 858
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přijímá rozhodnutí procesem 
rozhodování založeným na spolupráci. 
Strany procesu rozhodování založeného na 
spolupráci konají tak, aby co nejvíce 
napomohly zlepšit fungování a výkonnost 
sítě. Rozhodovací proces založený na 
spolupráci musí podporovat zájmy sítě.

7. Manažer struktury vzdušného 
prostoru přijímá rozhodnutí procesem 
rozhodování založeným na spolupráci. 
Strany procesu rozhodování založeného na 
spolupráci konají tak, aby co nejvíce 
napomohly zlepšit fungování a výkonnost 
sítě. Rozhodovací proces založený na 
spolupráci musí podporovat zájmy sítě a 
zároveň usilovat o dohodu s členskými 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 859
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Jinými aspekty navrhování struktur 
vzdušného prostoru, než které jsou 
uvedeny v čl. 26 odst. 2 a 3, se zabývají 
členské státy. V této souvislosti členské 
státy zohlední požadavky letového provozu 
a sezónnost a složitost letového provozu a 
plánů výkonnosti. Před přijetím rozhodnutí 
o těchto aspektech konzultují dotčené 
uživatele vzdušného prostoru nebo skupiny 
zastupující tyto uživatele a v případě 
potřeby vojenské orgány. 

9. Jinými aspekty navrhování struktur 
vzdušného prostoru, než které jsou 
uvedeny v čl. 26 odst. 2 a 3, se zabývají 
členské státy. V této souvislosti mohou 
členské státy zohlednit určitý stupeň 
sezónnosti, bude-li to skutečně 
proveditelné s ohledem na složitost 
letového provozu a plánů výkonnosti, a 
zejména zajistit celkový soulad s cíli 
snižování emisí ovlivňujících klima. Před 
přijetím rozhodnutí o těchto aspektech 
konzultují zástupce zaměstnanců tohoto 
odvětví, dotčené uživatele vzdušného 
prostoru nebo skupiny zastupující tyto 
uživatele, vědecké pracovníky zabývající 
se klimatem a životním prostředím a v 
případě potřeby vojenské orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 860
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Article 27 – paragraph 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Jinými aspekty navrhování struktur 
vzdušného prostoru, než které jsou 
uvedeny v čl. 26 odst. 2 a 3, se zabývají 
členské státy. V této souvislosti členské 
státy zohlední požadavky letového provozu 
a sezónnost a složitost letového provozu a 
plánů výkonnosti. Před přijetím 
rozhodnutí o těchto aspektech konzultují 
dotčené uživatele vzdušného prostoru nebo 
skupiny zastupující tyto uživatele a v 
případě potřeby vojenské orgány. 
1070/2009 čl. 3 odst. 6 nový

9. Jinými aspekty navrhování struktur 
vzdušného prostoru, než které jsou 
uvedeny v čl. 26 odst. 2, se zabývají 
členské státy. V této souvislosti členské 
státy zohlední požadavky letového provozu 
a sezónnost a složitost letového provozu a 
plánů výkonnosti a náležitě berou v potaz 
potřeby dotčených uživatelů vzdušného 
prostoru nebo skupin zastupujících tyto 
uživatele a v případě potřeby i vojenských 
orgánů.

Or. en
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Odůvodnění

Ohledně znění odstavce 9 v podobě předložené Komisí je nutné uvést, že v odstavcích 2 a 3 se 
na žádné struktury vzdušného prostoru neodkazuje. V těchto ustanoveních se nachází pouze 
odkaz na evropské struktury vzdušného prostoru, avšak tento pojem není v nařízení definován. 
Takové otázky by měly být přenechány k řešení členským státům, neboť výrazně závisí na 
místních podmínkách.

Pozměňovací návrh 861
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé letových provozních služeb 
stanoví mechanismy konzultací s 
příslušnými uživateli vzdušného prostoru 
a provozovateli letišť o všech závažných 
otázkách týkajících se poskytovaných 
služeb, včetně významných změn 
v uspořádání vzdušného prostoru, nebo 
o strategických investicích, které mají 
významný dopad na zajišťování 
uspořádání letového provozu a 
poskytování letových navigačních služeb 
a/nebo na poplatky za tyto služby. 
Uživatelé vzdušného prostoru se rovněž 
zapojí do procesu schvalování 
strategických investičních plánů. Komise 
přijme opatření podrobně uvádějící 
způsoby konzultace s uživateli vzdušného 
prostoru a jejich zapojení do schvalování 
investičních plánů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 37 odst. 3.

Poskytovatelé letových provozních služeb 
stanoví mechanismy konzultací s 
příslušnými uživateli vzdušného prostoru 
a provozovateli letišť o všech závažných 
otázkách týkajících se poskytovaných 
služeb, včetně významných změn 
v uspořádání vzdušného prostoru.

Or. enOdůvodnění

Uživatelé vzdušného prostoru jsou již zapojeni na vnitrostátní úrovni, pokud jde o vytváření 
plánů výkonnosti, a podílí se na společném podniku SESAR a novém partnerství pro 
provádění programu SESAR. Toto ustanovení nepřináší žádnou přidanou hodnotu a 
představuje pouze dodatečnou zátěž.
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Pozměňovací návrh 862
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé letových provozních služeb 
stanoví mechanismy konzultací s 
příslušnými uživateli vzdušného prostoru 
a provozovateli letišť o všech závažných 
otázkách týkajících se poskytovaných 
služeb, včetně významných změn 
v uspořádání vzdušného prostoru, nebo 
o strategických investicích, které mají 
významný dopad na zajišťování uspořádání 
letového provozu a poskytování letových 
navigačních služeb a/nebo na poplatky za 
tyto služby. Uživatelé vzdušného prostoru 
se rovněž zapojí do procesu schvalování 
strategických investičních plánů. Komise 
přijme opatření podrobně uvádějící 
způsoby konzultace s uživateli vzdušného 
prostoru a jejich zapojení do schvalování 
investičních plánů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 37 odst. 3.

Poskytovatelé letových provozních služeb 
stanoví mechanismy konzultací s 
příslušnými uživateli vzdušného prostoru 
a provozovateli letišť o všech závažných 
otázkách týkajících se poskytovaných 
služeb, včetně významných změn 
v uspořádání vzdušného prostoru, nebo 
o strategických investicích, které mají 
významný dopad na zajišťování uspořádání 
letového provozu a poskytování letových 
navigačních služeb a/nebo na poplatky za 
tyto služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 863
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé letových provozních služeb 
stanoví mechanismy konzultací s 
příslušnými uživateli vzdušného prostoru 
a provozovateli letišť o všech závažných 
otázkách týkajících se poskytovaných 
služeb, včetně významných změn 
v uspořádání vzdušného prostoru, nebo 

Poskytovatelé letových provozních služeb 
stanoví mechanismy konzultací s 
příslušnými uživateli vzdušného prostoru 
a provozovateli letišť o všech závažných 
otázkách týkajících se poskytovaných 
služeb, včetně významných změn 
v uspořádání vzdušného prostoru, nebo 
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o strategických investicích, které mají 
významný dopad na zajišťování uspořádání 
letového provozu a poskytování letových 
navigačních služeb a/nebo na poplatky za 
tyto služby. Uživatelé vzdušného prostoru 
se rovněž zapojí do procesu schvalování 
strategických investičních plánů. Komise 
přijme opatření podrobně uvádějící 
způsoby konzultace s uživateli vzdušného 
prostoru a jejich zapojení do schvalování 
investičních plánů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 37 odst. 3.

o strategických investicích, které mají 
významný dopad na zajišťování uspořádání 
letového provozu a poskytování letových 
navigačních služeb a/nebo na poplatky za 
tyto služby.

Or. en

Odůvodnění

Návrh, aby se uživatelé vzdušného prostoru podíleli na procesu schvalování strategických 
investičních plánů, je neopodstatněný, neboť tito uživatelé jsou již zapojeni na vnitrostátní 
úrovni nebo úrovni funkčního bloku vzdušného prostoru, pokud jde o vytváření plánů 
výkonnosti, a podílí se na společném podniku SESAR a novém partnerství pro provádění 
programu SESAR. Toto ustanovení nepřináší žádnou přidanou hodnotu a představuje pouze 
dodatečnou zátěž.

Pozměňovací návrh 864
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé letových provozních služeb 
stanoví mechanismy konzultací s 
příslušnými uživateli vzdušného prostoru 
a provozovateli letišť o všech závažných 
otázkách týkajících se poskytovaných 
služeb, včetně významných změn 
v uspořádání vzdušného prostoru, nebo 
o strategických investicích, které mají 
významný dopad na zajišťování uspořádání 
letového provozu a poskytování letových 
navigačních služeb a/nebo na poplatky za 
tyto služby. Uživatelé vzdušného prostoru 
se rovněž zapojí do procesu schvalování 
strategických investičních plánů. Komise 

Poskytovatelé letových provozních služeb 
stanoví mechanismy konzultací s 
příslušnými uživateli vzdušného prostoru 
a provozovateli letišť o všech závažných 
otázkách týkajících se poskytovaných 
služeb, včetně významných změn 
v uspořádání vzdušného prostoru, nebo 
o strategických investicích, které mají 
významný dopad na zajišťování uspořádání 
letového provozu a poskytování letových 
navigačních služeb a/nebo na poplatky za 
tyto služby.
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přijme opatření podrobně uvádějící 
způsoby konzultace s uživateli vzdušného 
prostoru a jejich zapojení do schvalování 
investičních plánů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 37 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek na uživatele vzdušného prostoru, aby se zapojili do procesu schvalování 
strategických investičních plánů, sahá příliš daleko. Úloha uživatelů vzdušného prostoru by 
měla být omezena pouze na konzultace. V současné době se tyto konzultace konají mimo jiné 
při vypracovávání plánu výkonnosti, neboť hlavní investiční plány představují součást plánů 
výkonnosti. 

Pozměňovací návrh 865
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé letových provozních služeb 
stanoví mechanismy konzultací s 
příslušnými uživateli vzdušného prostoru 
a provozovateli letišť o všech závažných 
otázkách týkajících se poskytovaných 
služeb, včetně významných změn 
v uspořádání vzdušného prostoru, nebo 
o strategických investicích, které mají 
významný dopad na zajišťování uspořádání 
letového provozu a poskytování letových 
navigačních služeb a/nebo na poplatky za 
tyto služby. Uživatelé vzdušného prostoru 
se rovněž zapojí do procesu schvalování 
strategických investičních plánů. Komise 
přijme opatření podrobně uvádějící 
způsoby konzultace s uživateli vzdušného 
prostoru a jejich zapojení do schvalování 
investičních plánů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 37 odst. 3.

Poskytovatelé letových provozních služeb 
stanoví mechanismy konzultací s 
příslušnými uživateli vzdušného prostoru 
a provozovateli letišť o všech závažných 
otázkách týkajících se poskytovaných 
služeb, včetně významných změn 
v uspořádání vzdušného prostoru, nebo 
o strategických investicích, které mají 
významný dopad na zajišťování uspořádání 
letového provozu a poskytování letových 
navigačních služeb a/nebo na poplatky za 
tyto služby. Uživatelé vzdušného prostoru 
se rovněž zapojí do procesu schvalování 
strategických investičních plánů, zejména 
u aspektů vyžadujících synchronizované 
zavedení palubního a pozemního zařízení. 
Komise přijme opatření podrobně uvádějící 
způsoby konzultace a zapojení uživatelů 
vzdušného prostoru, agentury působící 
jako orgán pro kontrolu výkonnosti a 
manažera struktury vzdušného prostoru 
do procesu vypracovávání a schvalování 
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investičních plánů s cílem především 
zajistit jejich soulad s hlavním plánem 
ATM a společnými projekty uvedenými 
v článku 35. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 37 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 866
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé letových provozních služeb 
stanoví mechanismy konzultací s 
příslušnými uživateli vzdušného prostoru 
a provozovateli letišť o všech závažných 
otázkách týkajících se poskytovaných 
služeb, včetně významných změn 
v uspořádání vzdušného prostoru, nebo 
o strategických investicích, které mají 
významný dopad na zajišťování uspořádání 
letového provozu a poskytování letových 
navigačních služeb a/nebo na poplatky za 
tyto služby. Uživatelé vzdušného prostoru 
se rovněž zapojí do procesu schvalování 
strategických investičních plánů. Komise 
přijme opatření podrobně uvádějící 
způsoby konzultace s uživateli vzdušného 
prostoru a jejich zapojení do schvalování 
investičních plánů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 37 odst. 3.

Poskytovatelé letových provozních služeb 
stanoví mechanismy konzultací s 
příslušnými uživateli vzdušného prostoru 
a provozovateli letišť o všech závažných 
otázkách týkajících se poskytovaných 
služeb, včetně významných změn 
v uspořádání vzdušného prostoru, nebo 
o strategických investicích, které mají 
významný dopad na zajišťování uspořádání 
letového provozu a poskytování letových 
navigačních služeb a/nebo na poplatky za 
tyto služby. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 37 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 867
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé letových provozních služeb 
stanoví mechanismy konzultací s 
příslušnými uživateli vzdušného prostoru 
a provozovateli letišť o všech závažných 
otázkách týkajících se poskytovaných 
služeb, včetně významných změn 
v uspořádání vzdušného prostoru, nebo 
o strategických investicích, které mají 
významný dopad na zajišťování uspořádání 
letového provozu a poskytování letových 
navigačních služeb a/nebo na poplatky za 
tyto služby. Uživatelé vzdušného prostoru 
se rovněž zapojí do procesu schvalování 
strategických investičních plánů. Komise 
přijme opatření podrobně uvádějící 
způsoby konzultace s uživateli vzdušného 
prostoru a jejich zapojení do schvalování 
investičních plánů. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 37 odst. 3.

Poskytovatelé letových provozních služeb 
stanoví mechanismy konzultací s 
příslušnými uživateli vzdušného prostoru, 
provozovateli letišť a zástupci 
zaměstnanců, jakož i s vědeckými 
odborníky a příslušnými nevládními 
organizacemi činnými v oblasti klimatu a 
životního prostředí, a to o všech závažných 
otázkách týkajících se poskytovaných 
služeb, včetně významných změn v 
uspořádání vzdušného prostoru, například 
pokud jde o změny v důsledku úsilí o 
požadované snížení emisí, nebo o 
strategických investicích, které mají 
významný dopad na zajišťování uspořádání 
letového provozu a letových navigačních 
služeb a/nebo na poplatky za tyto služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 868
Jens Gieseke, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poskytovatelé letových provozních služeb 
stanoví mechanismy konzultací s 
příslušnými uživateli vzdušného prostoru a 
provozovateli letišť o všech závažných 
otázkách týkajících se poskytovaných 
služeb, včetně významných změn v 
uspořádání vzdušného prostoru, nebo o 
strategických investicích, které mají 
významný dopad na zajišťování uspořádání 
letového provozu a poskytování letových 
navigačních služeb a/nebo na poplatky za 
tyto služby. Uživatelé vzdušného prostoru 
se rovněž zapojí do procesu schvalování 

Poskytovatelé letových provozních služeb 
stanoví mechanismy konzultací s 
příslušnými uživateli vzdušného prostoru a 
provozovateli letišť o všech závažných 
otázkách týkajících se poskytovaných 
služeb, včetně významných změn v 
uspořádání vzdušného prostoru, nebo o 
strategických investicích, které mají 
významný dopad na zajišťování uspořádání 
letového provozu a poskytování letových 
navigačních služeb a/nebo na poplatky za 
tyto služby. Zúčastněné strany zapojené 
do konzultačního a rozhodovacího 
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strategických investičních plánů.  Komise 
přijme opatření podrobně uvádějící 
způsoby konzultace s uživateli vzdušného 
prostoru a jejich zapojení do schvalování 
investičních plánů.  Tyto prováděcí 
předpisy se přijmou přezkumným 
postupem stanoveným v čl. 37 odst. 3.

procesu se zapojí do procesu schvalování 
strategických investičních plánů a do 
rozvoje vnitrostátní strategie pro vzdušný 
prostor. Komise přijme opatření podrobně 
uvádějící způsoby konzultace se 
zúčastněnými stranami a jejich zapojení 
do schvalování investičních plánů. Tyto 
prováděcí předpisy se přijmou 
přezkumným postupem stanoveným v čl. 
37 odst. 3.

Or. de

Pozměňovací návrh 869
Jens Gieseke, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy v rámci společné dopravní 
politiky zajistí, aby ohledně uspořádání 
konkrétních bloků vzdušného prostoru byly 
mezi příslušnými civilními a vojenskými 
orgány uzavřeny či obnoveny písemné 
dohody nebo obdobná právní ujednání a 
uvědomí o nich Komisi.

Členské státy v rámci společné dopravní 
politiky zajistí, aby ohledně uspořádání 
konkrétních bloků vzdušného prostoru byly 
mezi příslušnými civilními a vojenskými 
orgány uzavřeny či obnoveny písemné 
dohody nebo obdobná právní ujednání a 
uvědomí o nich Komisi. Na podporu 
civilně-vojenské spolupráce (pružné 
užívání vzdušného prostoru) přijme 
Komise prováděcí pravidla v souladu s čl. 
37 odst. 3 tohoto nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 870
Jens Gieseke, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o všeobecný letový 
provoz včetně přeshraniční a celounijní 

1. Pokud jde o všeobecný letový 
provoz včetně přeshraniční a celounijní 
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úrovně, všichni poskytovatelé letových 
navigačních služeb, uživatelé vzdušného 
prostoru, letiště a manažer struktury 
vzdušného prostoru zpřístupní v reálném 
čase relevantní provozní údaje, a to bez 
diskriminace a aniž jsou dotčeny zájmy 
bezpečnostní nebo obranné politiky. Tato 
dostupnost poslouží poskytovatelům 
letových provozních služeb, kteří získali 
osvědčení nebo předložili prohlášení, 
subjektům, jež prokazatelně zvažují 
poskytování letových navigačních služeb, 
uživatelům vzdušného prostoru a letišť, 
jakož i manažerovi struktury vzdušného 
prostoru.  Tyto údaje smějí být využívány 
jen pro provozní účely.

úrovně, všichni poskytovatelé letových 
navigačních služeb, uživatelé vzdušného 
prostoru, letiště a manažer struktury 
vzdušného prostoru zpřístupní v reálném 
čase relevantní provozní údaje, a to bez 
diskriminace a aniž jsou dotčeny zájmy 
bezpečnostní nebo obranné politiky, pokud 
je to nezbytné pro řízení procesu 
zúčastněnými stranami. Tato dostupnost 
poslouží poskytovatelům letových 
provozních služeb, kteří získali osvědčení 
nebo předložili prohlášení, subjektům, jež 
prokazatelně zvažují poskytování letových 
navigačních služeb, uživatelům vzdušného 
prostoru a letišť, jakož i manažerovi 
struktury vzdušného prostoru. Tyto údaje 
smějí být využívány jen pro provozní 
účely. Poskytovatele údajů, příjemce 
údajů, druh údajů a účel jejich 
poskytování je třeba jasně definovat, aby 
byla zajištěna konzistentnost údajů a 
technická, provozní a ekonomická 
proveditelnost.

Or. de

Pozměňovací návrh 871
Andor Deli

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o všeobecný letový 
provoz včetně přeshraniční a celounijní 
úrovně, všichni poskytovatelé letových 
navigačních služeb, uživatelé vzdušného 
prostoru, letiště a manažer struktury 
vzdušného prostoru zpřístupní v reálném 
čase relevantní provozní údaje, a to bez 
diskriminace a aniž jsou dotčeny zájmy 
bezpečnostní nebo obranné politiky. Tato 
dostupnost poslouží poskytovatelům 
letových provozních služeb, kteří získali 
osvědčení nebo předložili prohlášení, 
subjektům, jež prokazatelně zvažují 

1. Určité kategorie provozních údajů 
souvisejících s všeobecným letovým 
provozem zpřístupní příslušné strany 
zapojené do provozu s cílem zvýšit 
účinnost provozu.  Komise je zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 36 za účelem vymezení 
rozsahu těchto provozních údajů, které 
mají být předávány poskytovatelům 
letových provozních služeb, kteří získali 
osvědčení nebo předložili prohlášení, 
poskytovatelům vojenských letových 
provozních služeb, uživatelům vzdušného 
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poskytování letových navigačních služeb, 
uživatelům vzdušného prostoru a letišť, 
jakož i manažerovi struktury vzdušného 
prostoru. Tyto údaje smějí být využívány 
jen pro provozní účely.

prostoru a letištím i manažerovi struktury 
vzdušného prostoru ze strany všech 
poskytovatelů letových navigačních služeb, 
uživatelů vzdušného prostoru, letišť a 
manažera struktury vzdušného prostoru, a 
to bez diskriminace a aniž jsou dotčeny 
zájmy bezpečnostní nebo obranné politiky, 
jakož i za účelem vymezení technických 
podmínek pro poskytnutí těchto údajů, 
včetně aspektů financování a 
odpovědnosti. Takové údaje smějí být 
využívány jen pro provozní účely.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli existuje jasná potřeba regulovat sdílení údajů a přístup k údajům v oblasti letectví, 
režim odvětvových údajů navrhovaný v nařízení není zatím na dostatečné úrovni. Řada 
aspektů nebyla dosud vyjasněna. Patří mezi ně mimo jiné právní povaha příslušných činností, 
důsledky vystavení se zvýšené odpovědnosti, financování nezbytné infrastruktury, dopad na 
struktury trhu atd. Tento článek by proto mohl být vypuštěn nebo by Komisi mohla být 
svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud dojde ke zdokonalení daného 
konceptu.

Pozměňovací návrh 872
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o všeobecný letový 
provoz včetně přeshraniční a celounijní 
úrovně, všichni poskytovatelé letových 
navigačních služeb, uživatelé vzdušného 
prostoru, letiště a manažer struktury 
vzdušného prostoru zpřístupní v reálném 
čase relevantní provozní údaje, a to bez 
diskriminace a aniž jsou dotčeny zájmy 
bezpečnostní nebo obranné politiky. Tato 
dostupnost poslouží poskytovatelům 
letových provozních služeb, kteří získali 
osvědčení nebo předložili prohlášení, 
subjektům, jež prokazatelně zvažují 
poskytování letových navigačních služeb, 

1. . Pokud jde o všeobecný letový 
provoz včetně přeshraniční a celounijní 
úrovně, všichni poskytovatelé letových 
navigačních služeb, uživatelé vzdušného 
prostoru, letiště a manažer struktury 
vzdušného prostoru zpřístupní v reálném 
čase relevantní provozní údaje, a to bez 
diskriminace a aniž jsou dotčeny zájmy 
bezpečnostní nebo obranné politiky. Tato 
dostupnost poslouží poskytovatelům 
letových navigačních služeb, kteří získali 
osvědčení nebo předložili prohlášení, 
uživatelům vzdušného prostoru a letišť, 
jakož i manažerovi struktury vzdušného 
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uživatelům vzdušného prostoru a letišť, 
jakož i manažerovi struktury vzdušného 
prostoru. Tyto údaje smějí být využívány 
jen pro provozní účely.

prostoru. Tyto údaje smějí být využívány 
jen pro provozní účely.

Or. en

Pozměňovací návrh 873
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o všeobecný letový 
provoz včetně přeshraniční a celounijní 
úrovně, všichni poskytovatelé letových 
navigačních služeb, uživatelé vzdušného 
prostoru, letiště a manažer struktury 
vzdušného prostoru zpřístupní v reálném 
čase relevantní provozní údaje, a to bez 
diskriminace a aniž jsou dotčeny zájmy 
bezpečnostní nebo obranné politiky. Tato 
dostupnost poslouží poskytovatelům 
letových provozních služeb, kteří získali 
osvědčení nebo předložili prohlášení, 
subjektům, jež prokazatelně zvažují 
poskytování letových navigačních služeb, 
uživatelům vzdušného prostoru a letišť, 
jakož i manažerovi struktury vzdušného 
prostoru. Tyto údaje smějí být využívány 
jen pro provozní účely.

1. Pokud jde o všeobecný letový 
provoz včetně přeshraniční a celounijní 
úrovně, všichni poskytovatelé letových 
navigačních služeb, uživatelé vzdušného 
prostoru, letiště a manažer struktury 
vzdušného prostoru zpřístupní v reálném 
čase relevantní provozní údaje, a to bez 
diskriminace a aniž jsou dotčeny zájmy 
bezpečnostní nebo obranné politiky. Tato 
dostupnost poslouží poskytovatelům 
letových navigačních služeb, kteří získali 
osvědčení nebo předložili prohlášení, 
poskytovatelům vojenských letových 
provozních služeb, subjektům, jež 
prokazatelně zvažují poskytování letových 
navigačních služeb, uživatelům vzdušného 
prostoru a letišť, jakož i manažerovi 
struktury vzdušného prostoru. Tyto údaje 
smějí být využívány jen pro provozní 
účely.

Or. en

Pozměňovací návrh 874
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o všeobecný letový 
provoz včetně přeshraniční a celounijní 
úrovně, všichni poskytovatelé letových 
navigačních služeb, uživatelé vzdušného 
prostoru, letiště a manažer struktury 
vzdušného prostoru zpřístupní v reálném 
čase relevantní provozní údaje, a to bez 
diskriminace a aniž jsou dotčeny zájmy 
bezpečnostní nebo obranné politiky. Tato 
dostupnost poslouží poskytovatelům 
letových provozních služeb, kteří získali 
osvědčení nebo předložili prohlášení, 
subjektům, jež prokazatelně zvažují 
poskytování letových navigačních služeb, 
uživatelům vzdušného prostoru a letišť, 
jakož i manažerovi struktury vzdušného 
prostoru. Tyto údaje smějí být využívány 
jen pro provozní účely.

1. Pokud jde o všeobecný letový 
provoz včetně přeshraniční a celounijní 
úrovně, všichni poskytovatelé letových 
navigačních služeb, uživatelé vzdušného 
prostoru, letiště a manažer struktury 
vzdušného prostoru zpřístupní v 
interoperabilním formátu a reálném čase 
relevantní provozní údaje, a to 
transparentně, bez diskriminace a aniž 
jsou dotčeny zájmy bezpečnostní nebo 
obranné politiky. Tato dostupnost poslouží 
poskytovatelům letových provozních 
služeb, kteří získali osvědčení nebo 
předložili prohlášení, subjektům, jež 
prokazatelně zvažují poskytování letových 
navigačních služeb, uživatelům vzdušného 
prostoru a letišť, jakož i manažerovi 
struktury vzdušného prostoru. Tyto údaje 
smějí být využívány jen pro provozní 
účely.

Or. en

Pozměňovací návrh 875
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ceny za službu uvedenou v 
odstavci 1 vycházejí z mezních nákladů na 
zpřístupnění údajů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o cíle návrhu nařízení předloženého Komisí, zejména s ohledem na předpoklad 
vytvoření trhu s letovými navigačními službami, je nutné zhodnotit povinnost zpřístupnit 
veškeré údaje za cenu jejich předání jiným subjektům negativně. Řešení této otázky by mělo 
být zcela ponecháno na dohodách nebo jiných formálních ujednáních uzavřených mezi 
dotčenými stranami. To je zřejmě jediný způsob, jak vytvořit skutečný trh s údaji.
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Pozměňovací návrh 876
Andor Deli

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ceny za službu uvedenou v 
odstavci 1 vycházejí z mezních nákladů na 
zpřístupnění údajů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli existuje jasná potřeba regulovat sdílení údajů a přístup k údajům v oblasti letectví, 
režim odvětvových údajů navrhovaný v nařízení není zatím na dostatečné úrovni. Řada 
aspektů nebyla dosud vyjasněna. Patří mezi ně mimo jiné právní povaha příslušných činností, 
důsledky vystavení se zvýšené odpovědnosti, financování nezbytné infrastruktury, dopad na 
struktury trhu atd. Tento článek by proto mohl být vypuštěn nebo by Komisi mohla být 
svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud dojde ke zdokonalení daného 
konceptu.

Pozměňovací návrh 877
Andor Deli

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přístup k relevantním provozním 
údajům podle odstavce 1 se udělí 
orgánům, které jsou odpovědné za 
bezpečnostní dohled, dohled nad 
výkonností a dohled nad sítí, k nimž patří i 
agentura.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli existuje jasná potřeba regulovat sdílení údajů a přístup k údajům v oblasti letectví, 
režim odvětvových údajů navrhovaný v nařízení není zatím na dostatečné úrovni. Řada 
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aspektů nebyla dosud vyjasněna. Patří mezi ně mimo jiné právní povaha příslušných činností, 
důsledky vystavení se zvýšené odpovědnosti, financování nezbytné infrastruktury, dopad na 
struktury trhu atd. Tento článek by proto mohl být vypuštěn nebo by Komisi mohla být 
svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud dojde ke zdokonalení daného 
konceptu.

Pozměňovací návrh 878
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přístup k relevantním provozním 
údajům podle odstavce 1 se udělí orgánům, 
které jsou odpovědné za bezpečnostní 
dohled, dohled nad výkonností a dohled 
nad sítí, k nimž patří i agentura.

3. Přístup k relevantním provozním 
údajům podle odstavce 1 se udělí orgánům, 
které jsou odpovědné za bezpečnostní 
dohled, dohled nad výkonností a dohled 
nad sítí, k nimž patří i agentura. Přístup k 
těmto údajům se udělí rovněž vojenským 
subjektům pověřeným kontrolou a 
ochranou vzdušného prostoru.

Or. fr

Pozměňovací návrh 879
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Přístup k relevantním provozním 
údajům podle odstavce 1 se udělí orgánům, 
které jsou odpovědné za bezpečnostní 
dohled, dohled nad výkonností a dohled 
nad sítí, k nimž patří i agentura.

3. Přístup k relevantním provozním 
údajům podle odstavce 1 se udělí orgánům, 
které jsou odpovědné za bezpečnostní 
dohled, dohled nad výkonností, zejména ve 
vztahu k ukazatelům klimatu a životního 
prostředí, a za dohled nad sítí, k nimž patří 
i agentura.

Or. en
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Pozměňovací návrh 880
Andor Deli

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může stanovit podrobné 
požadavky na zpřístupňování údajů a 
přístup k nim v souladu s odstavci 1 a 3 a 
na metodiku stanovení cen uvedenou v 
odstavci 2. Tyto prováděcí akty se 
přijímají přezkumným postupem podle čl. 
37 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli existuje jasná potřeba regulovat sdílení údajů a přístup k údajům v oblasti letectví, 
režim odvětvových údajů navrhovaný v nařízení není zatím na dostatečné úrovni. Řada 
aspektů nebyla dosud vyjasněna. Patří mezi ně mimo jiné právní povaha příslušných činností, 
důsledky vystavení se zvýšené odpovědnosti, financování nezbytné infrastruktury, dopad na 
struktury trhu atd. Tento článek by proto mohl být vypuštěn nebo by Komisi mohla být 
svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud dojde ke zdokonalení daného 
konceptu.

Pozměňovací návrh 881
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, s ohledem na 
organizaci vojenských záležitostí ve své 
pravomoci, uplatňování koncepce 
pružného užívání vzdušného prostoru v 
rámci jednotného evropského nebe, 
vymezené ICAO a rozvinuté 
Eurocontrolem, s cílem usnadnit 
uspořádání vzdušného prostoru a řízení 
letového provozu v rámci společné 
dopravní politiky a v souladu s evropským 
hlavním plánem ATM .

1. Členské státy zajistí, s ohledem na 
organizaci vojenských záležitostí ve své 
pravomoci, uplatňování koncepce 
pružného užívání vzdušného prostoru v 
rámci jednotného evropského nebe, 
vymezené ICAO a rozvinuté 
Eurocontrolem, s cílem usnadnit 
uspořádání vzdušného prostoru a řízení 
letového provozu v rámci společné 
dopravní politiky, a to v rámci kapacitních 
omezení odvozených od cílů snižování 
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emisí a v souladu s evropským hlavním 
plánem ATM .

Or. en

Pozměňovací návrh 882
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, s ohledem na 
organizaci vojenských záležitostí ve své 
pravomoci,  uplatňování koncepce 
pružného užívání vzdušného prostoru v 
rámci jednotného evropského nebe, 
vymezené ICAO a rozvinuté 
Eurocontrolem, s cílem usnadnit 
uspořádání vzdušného prostoru a řízení 
letového provozu v rámci společné 
dopravní politiky  a v souladu s evropským 
hlavním plánem ATM .

1. Členské státy zajistí, s ohledem na 
organizaci vojenských záležitostí ve své 
pravomoci, uplatňování koncepce 
pružného užívání vzdušného prostoru v 
rámci jednotného evropského nebe, 
vymezené ICAO a rozvinuté 
Eurocontrolem, s cílem usnadnit 
uspořádání vzdušného prostoru a řízení 
letového provozu v rámci společné 
dopravní politiky a, pokud to situace 
umožní, v souladu s evropským hlavním 
plánem ATM .

Or. fr

Pozměňovací návrh 883
Brice Hortefeux

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, s ohledem na 
organizaci vojenských záležitostí ve své 
pravomoci, uplatňování koncepce 
pružného užívání vzdušného prostoru v 
rámci jednotného evropského nebe, 
vymezené ICAO a rozvinuté 
Eurocontrolem, s cílem usnadnit 
uspořádání vzdušného prostoru a řízení 
letového provozu v rámci společné 

1. Členské státy zajistí, s ohledem na 
organizaci vojenských záležitostí ve své 
pravomoci, uplatňování koncepce 
pružného užívání vzdušného prostoru v 
rámci jednotného evropského nebe, 
vymezené ICAO a rozvinuté 
Eurocontrolem, s cílem usnadnit 
uspořádání vzdušného prostoru a řízení 
letového provozu v rámci společné 
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dopravní politiky a v souladu s evropským 
hlavním plánem ATM .

dopravní politiky.

Or. en

Odůvodnění

Evropský hlavní plán ATM nikdy nezahrnoval členské státy, ani nepřihlížel k jejich vojenským 
a bezpečnostním výsadám. Zájmy sítě nemohou převážit nad těmito výsadami.

Pozměňovací návrh 884
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, s ohledem na 
organizaci vojenských záležitostí ve své 
pravomoci, uplatňování koncepce 
pružného užívání vzdušného prostoru v 
rámci jednotného evropského nebe, 
vymezené ICAO a rozvinuté 
Eurocontrolem, s cílem usnadnit 
uspořádání vzdušného prostoru a řízení 
letového provozu v rámci společné 
dopravní politiky a v souladu s evropským 
hlavním plánem ATM .

1. Členské státy zajistí, s ohledem na 
organizaci vojenských záležitostí ve své 
pravomoci, uplatňování koncepce 
pružného užívání vzdušného prostoru v 
rámci jednotného evropského nebe, 
vymezené ICAO a stanovené unijním 
právem, s cílem usnadnit uspořádání 
vzdušného prostoru a řízení letového 
provozu v rámci společné dopravní 
politiky a v souladu s evropským hlavním 
plánem ATM .

Or. en

Pozměňovací návrh 885
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ukáže-li se, zejména na základě 
zpráv předaných členskými státy, že je 
nezbytné posílit a harmonizovat 
uplatňování koncepce pružného užívání 
vzdušného prostoru v rámci jednotného 

3. Ukáže-li se, zejména na základě 
zpráv předaných členskými státy, že je 
nezbytné posílit a harmonizovat 
uplatňování koncepce pružného užívání 
vzdušného prostoru, příslušnou 
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evropského nebe, Komise přijme opatření 
v rámci společné dopravní politiky. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 37 odst. 3.

technologickou infrastrukturu v této 
oblasti a technické inovace v rámci 
jednotného evropského nebe, Komise a 
agentura přijmou opatření v rámci 
společné dopravní politiky, například za 
účelem harmonizace odborné přípravy 
pro řízení letového provozu. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 37 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 886
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjekty pověřené úkoly stanovenými v 
právu Unie v oblastech koordinace 
definiční fáze, vývojové fáze, nebo 
případně zaváděcí fáze SESAR 
spolupracují s cílem zajistit účinnou 
koordinaci mezi těmito třemi fázemi, aby 
mezi nimi bylo dosaženo plynulého a 
včasného přechodu.

1. Subjekty pověřené úkoly stanovenými v 
právu Unie v oblastech koordinace 
definiční fáze, vývojové fáze, nebo 
případně zaváděcí fáze SESAR 
spolupracují s cílem zajistit účinnou 
koordinaci mezi těmito třemi fázemi, aby 
mezi nimi bylo dosaženo plynulého a 
včasného přechodu. V co nejširším 
rozsahu se zapojí všechny relevantní 
zúčastněné strany z civilní i vojenské 
sféry.
2. Koordinaci normalizačních činností 
provádí Komise s pomocí agentury. Tyto 
činnosti podléhají řádnému řízení, které 
uznává potřeby a priority zúčastněných 
stran zapojených do provozu.
3. Za účelem dosažení cílů stanovených v 
článku 1 přijme Komise v souladu s 
přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 3 
prováděcí akty, kterými stanoví podrobná 
ustanovení týkající se zřízení integrované 
koordinační skupiny pro evropské normy 
v oblasti letectví v zájmu koordinace 
norem nezbytných pro letectví, včetně 
rozhodovacích a koordinačních postupů 
zahrnujících zúčastněné strany zapojené 
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do provozu a organizace zabývající se 
vytvářením norem v oblasti letectví, jak je 
uvedeno v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 887
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může vytvořit společné 
projekty pro provádění zásadních 
provozních změn určených v evropském 
hlavním plánu ATM, které mají dopad na 
celou síť.

1. Komise může vytvořit společné 
projekty pro provádění zásadních 
provozních změn určených v evropském 
hlavním plánu ATM, které mají dopad na 
celou síť. Tyto projekty podporují včasné a 
synchronizované zavádění prioritních 
opatření ve prospěch digitálního 
evropského nebe a Zelené dohody pro 
Evropu. Uvedené projekty podporují 
zvyšování výkonnosti evropského 
leteckého systému v klíčových oblastech, 
jako jsou kapacita, hospodárnost letů a 
efektivita nákladů, zajištění podpůrných 
služeb, například pokročilých metod 
komunikace, jakož i udržitelnost životního 
prostředí, a to v rámci vyššího cíle 
zajištění bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 888
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může vytvořit společné 
projekty pro provádění zásadních 

1. Komise může vytvořit společné 
projekty pro provádění zásadních 
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provozních změn určených v evropském 
hlavním plánu ATM, které mají dopad na 
celou síť.

provozních změn určených v evropském 
hlavním plánu ATM, které:

a) mají dopad na celou síť;
b) si žádají synchronizované provádění od 
více zúčastněných stran zapojených do 
provozu za účelem dosažení včasných 
výsledků v oblasti výkonnosti;
c) dosáhly dostatečné úrovně pokročilosti; 
a
d) usilují o aktivaci interoperabilních 
kapacit ve všech členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria pro zásadní provozní změny hlavního plánu ATM, která se mají stát součástí 
společných projektů, by měla být založena na reálných hlediscích nezávislých na politickém 
rozhodování. Zkušenosti získané od zavedení společných projektů v rámci legislativního 
balíčku SES II a zjištěné Evropským účetním dvorem ukazují, že tato kritéria musí vycházet z 
úrovně pokročilosti a potřeb synchronizace mezi více zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh 889
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může rovněž vytvořit 
mechanismy řízení společných projektů a 
jejich provádění.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštěný odstavec se přesouvá do článku 35a, kterým se zřizuje funkce manažera zavádění a 
infrastruktury na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 890
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
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Katainen

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může rovněž vytvořit 
mechanismy řízení společných projektů a 
jejich provádění.

2. Na podporu priorit uvedených v 
odstavci 1 tohoto článku může Komise 
rovněž vytvořit mechanismy řízení 
společných projektů a jejich provádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 891
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Společné projekty mohou být 
způsobilé pro financování z prostředků 
Unie. Za tímto účelem, a aniž jsou dotčeny 
pravomoci členských států rozhodovat o 
využití svých finančních zdrojů, provede 
Komise nezávislou analýzu nákladů a 
výnosů, povede odpovídající konzultace s 
členskými státy a příslušnými 
zúčastněnými stranami podle článku 10 a 
přezkoumá všechny vhodné prostředky k 
financování realizace společných projektů.

3. Společné projekty mohou být 
způsobilé pro financování z prostředků 
Unie. Za tímto účelem, a aniž jsou dotčeny 
pravomoci členských států rozhodovat o 
využití svých finančních zdrojů, provede 
Komise nezávislou analýzu nákladů a 
výnosů, povede odpovídající konzultace s 
členskými státy a příslušnými 
zúčastněnými stranami podle článku 10 a 
přezkoumá všechny vhodné prostředky k 
financování realizace společných projektů, 
včetně finančních mechanismů pro 
zdokonalení synchronizace leteckých i 
pozemních kapitálových výdajů 
souvisejících se zaváděním řešení SESAR.

Or. en

Pozměňovací návrh 892
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Společné projekty mohou být 
způsobilé pro financování z prostředků 
Unie. Za tímto účelem, a aniž jsou dotčeny 
pravomoci členských států rozhodovat o 
využití svých finančních zdrojů, provede 
Komise nezávislou analýzu nákladů a 
výnosů, povede odpovídající konzultace s 
členskými státy a příslušnými 
zúčastněnými stranami podle článku 10 a 
přezkoumá všechny vhodné prostředky k 
financování realizace společných projektů.

3. Společné projekty mohou být 
způsobilé pro financování z prostředků 
Unie. Za tímto účelem, a aniž jsou dotčeny 
pravomoci členských států rozhodovat o 
využití svých finančních zdrojů, provede 
Komise nezávislou analýzu nákladů a 
výnosů, mimo jiné i posouzení závazku 
plnit cíle Zelené dohody pro Evropu a 
zejména dodržovat zásadu „významně 
nepoškozovat“, stejně jako sbližování 
směrem k evropskému právnímu rámci 
pro klima, a povede odpovídající 
konzultace s členskými státy a příslušnými 
zúčastněnými stranami podle článku 10 a 
přezkoumá všechny vhodné prostředky k 
financování realizace společných projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 893
Robert Roos

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou zavést 
funkční bloky vzdušného prostoru s cílem 
dosáhnout požadované kapacity 
a účinnosti sítě řízení letového provozu  
v rámci jednotného evropského nebe, 
udržet vysokou úroveň bezpečnosti 
a přispět k celkové výkonnosti systému 
letecké dopravy a ke snížení jejích dopadů 
na životní prostředí. Členské státy mohou 
společně vykonávat úkoly a povinnosti 
podle tohoto nařízení na úrovni 
funkčního bloku vzdušného prostoru. 
Případně se na spolupráci mohou podílet 
třetí země, jež se na funkčních blocích 
vzdušného prostoru podílejí.

Or. en
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Odůvodnění

Současné ustanovení článku 9a nařízení o jednotném evropském nebi 550/2004 (nařízení o 
poskytování služeb), které ukládá členským státům povinnost zavést funkční bloky vzdušného 
prostoru, se z návrhu nařízení SES2+ vypouští. To omezuje pro členské státy možnost 
spolupracovat např. na projektech vzdušného prostoru a výkonnosti v této sféře. Navrhuje se 
opětovně po článku 35 zanést nový článek s možností, aby členské státy zavedly funkční bloky 
vzdušného prostoru s cílem společně vykonávat úkoly a povinnosti na základě tohoto nařízení. 
Tento nový přístup ohledně funkčních bloků vzdušného prostoru je dobrovolný, nikoli 
povinný.

Pozměňovací návrh 894
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Prostřednictvím posílené 
přeshraniční spolupráce a sdílené 
odpovědnosti mohou členské státy a 
sousední třetí země zavést funkční blok 
vzdušného prostoru podle tohoto nařízení 
s cílem zvýšit kapacitu a účinnost sítě 
řízení letového provozu v rámci 
jednotného evropského nebe.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí mít možnost dobrovolně spolupracovat s ostatními členskými státy, např. 
na projektech vzdušného prostoru a výkonnosti v této sféře.

Pozměňovací návrh 895
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise společné projekty a 
mechanismy řízení uvedené v odstavcích 1 
a 2 zřídí prováděcími akty, které budou 

4. Komise společné projekty, 
mechanismy řízení a finanční 
mechanismy uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 
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přijaty přezkumným postupem podle čl. 37 
odst. 3.

zřídí prováděcími akty, které budou přijaty 
přezkumným postupem podle čl. 37 odst. 
3.

Or. en

Pozměňovací návrh 896
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise společné projekty a 
mechanismy řízení uvedené v odstavcích 1 
a 2 zřídí prováděcími akty, které budou 
přijaty přezkumným postupem podle čl. 37 
odst. 3.

4. Komise společné projekty uvedené 
v odstavci 1 zřídí prováděcími akty, které 
budou přijaty přezkumným postupem 
podle čl. 37 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Pravidla, kterými se zřizují řídící mechanismy pro společné projekty, se přesouvají do článku 
35a, kterým se zřizuje funkce řízení zavádění a infrastruktury na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 897
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Článek 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35a
Řízení zavádění a infrastruktury na 

evropské úrovni
1. Za účelem dosažení celounijního 
koordinovaného přístupu k zavádění 
evropské infrastruktury ATM určené v 
evropském hlavním plánu ATM zřídí 
Komise funkci řízení provádění a 
infrastruktury na evropské úrovni.
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2. V rámci funkce řízení provádění a 
infrastruktury na evropské úrovni jsou v 
souladu s hlavním plánem ATM 
vykonávány následující úkoly:
a) plánování, monitorování a koordinace 
prováděcích činností při zavádění 
evropské infrastruktury ATM s 
přihlédnutím k provozním potřebám a 
souvisejícím provozním postupům, včetně 
společných projektů uvedených v článku 
35;
b) poskytování poradenství Komisi a 
informací orgánu PRB ohledně zavádění 
evropské infrastruktury ATM, zejména s 
cílem určit investice nezbytné pro 
provádění společných projektů uvedených 
v článku 35.
3. Komise může pro výkon funkce řízení 
zavádění a infrastruktury na evropské 
úrovni zvolit větší počet seskupení 
příslušných stran zapojených do provozu. 
Výběr se musí uskutečnit v podobě 
udělení rámcového partnerství na základě 
výzvy k předložení návrhů v souladu s 
článkem 130 nařízení (EU, Euratom) 
2018/1046.
4. Komise zavede podrobná pravidla pro 
výkon a plnění úkolů funkce řízení 
zavádění a infrastruktury na evropské 
úrovni uvedené v odstavcích 1 a 2, včetně 
správních mechanismů a rozhodovacích 
postupů, prostřednictvím prováděcích 
aktů přijatých v souladu s přezkumným 
postupem podle čl. 37 odst. 3. 
5. Pro účely funkce řízení zavádění a 
infrastruktury na evropské úrovni se 
příslušnými stranami zapojenými do 
provozu rozumí civilní a vojenští uživatelé 
vzdušného prostoru, poskytovatelé 
letových navigačních služeb, 
provozovatelé letišť a manažer struktury 
vzdušného prostoru.

Or. en
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Odůvodnění

The coordination of deployment of infrastructure for the European ATM system, including 
Common Projects, requires active partnering from the main operational stakeholders (i.e. 
civil and military air navigation service providers, airspace users, airport operators, and the 
Network Manager), who in fact commit their capital into such investments. Such partnering 
principles must ensure that the operational stakeholders jointly contribute and collaborate 
amongst equals in an inclusive setup, to prevent conflict of interests and direct or indirect 
political discretion, to the benefit of the performance of the Single European Sky, and 
ultimately to European passengers.

Pozměňovací návrh 898
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Článek 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 35a
Závěrečné ustanovení

Komise na základě článku 36 přijme akty 
v přenesené pravomoci ohledně 
výběrového řízení, kterým se mají členské 
státy řídit při výběru poskytovatelů 
letových provozních služeb, v souladu se 
směrnicí 2014/24/EU1a a směrnicí 
2014/25/EU2a.
__________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání veřejných zakázek a o zrušení 
směrnice 2004/18/ES.
2a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání zakázek subjekty působícími v 
odvětví vodního hospodářství, energetiky, 
dopravy a poštovních služeb a o zrušení 
směrnice 2004/17/ES.

Or. en
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Pozměňovací návrh 899
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článcích 6 a 26 je 
svěřena Komisi na dobu sedmi let ode [dne 
vyhlášení tohoto nařízení]. Přenesení 
pravomoci se automaticky prodlužuje 
o stejně dlouhá období, pokud Evropský 
parlament ani Rada nevysloví proti tomuto 
prodloužení námitku nejpozději tři měsíce 
před koncem každého z těchto období.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článcích 4, 6, 8, 9 
(4a), 13, 14, 23 a 26 je svěřena Komisi na 
dobu sedmi let ode [dne vyhlášení tohoto 
nařízení]. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament ani 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.

Or. en

Pozměňovací návrh 900
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článcích 6 a 26 je 
svěřena Komisi na dobu sedmi let ode [dne 
vyhlášení tohoto nařízení]. Přenesení 
pravomoci se automaticky prodlužuje 
o stejně dlouhá období, pokud Evropský 
parlament ani Rada nevysloví proti tomuto 
prodloužení námitku nejpozději tři měsíce 
před koncem každého z těchto období.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článcích 6, 9, 26 a 
42a je svěřena Komisi na dobu sedmi let 
ode [dne vyhlášení tohoto nařízení]. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament ani Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem každého 
z těchto období.

Or. en

Pozměňovací návrh 901
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica
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Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené 
v článcích 6 a 26 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené 
v článcích 6, 9, 26 a 42a kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 902
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Elena Kountoura

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016. Přijetí aktu 
v přenesené pravomoci Komise neprodleně 
oznámí současně Evropskému parlamentu 
a Radě.

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odbornou skupinou pro lidské hledisko v 
rámci jednotného evropského nebe a s 
odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016. Přijetí aktu 
v přenesené pravomoci Komise neprodleně 
oznámí současně Evropskému parlamentu 
a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 903
Johan Danielsson
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Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016. Přijetí aktu 
v přenesené pravomoci Komise neprodleně 
oznámí současně Evropskému parlamentu 
a Radě.

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odbornou skupinou pro lidské hledisko a 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016. Přijetí aktu 
v přenesené pravomoci Komise neprodleně 
oznámí současně Evropskému parlamentu 
a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 904
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článků 6 a 26 vstoupí v platnost 
pouze tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článků 6, 9, 26 a 42a vstoupí v 
platnost pouze tehdy, pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 905
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau
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Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud není vydáno žádné 
stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí 
akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí 
pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

Or. fr

Pozměňovací návrh 906
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Čl.  38 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konzultace se zúčastněnými stranami 
nový

Poradní orgán odvětví

Or. en

Pozměňovací návrh 907
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, vnitrostátní 
dozorové orgány, agentura – bez ohledu 
na to, zda působí jako PRB – a manažer 
struktury vzdušného prostoru zavedou 
konzultační mechanismy pro vhodné 
zapojení zúčastněných stran, pokud jde o 
plnění jejich úkolů při provádění tohoto 
nařízení.

1. Aniž je dotčena úloha výboru pro 
kolektivní vyjednávání a organizace 
Eurocontrol, Komise zřídí „poradní orgán 
odvětví“, k němuž budou náležet 
poskytovatelé letových navigačních 
služeb, asociace uživatelů vzdušného 
prostoru a provozovatelé letišť a na 
kterém se budou jako pozorovatelé podílet 
zástupci výrobního průmyslu a orgány 
profesního zastoupení zaměstnanců; 
Úlohou tohoto orgánu je pouze poskytovat 
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Komisi poradenství při provádění 
jednotného evropského nebe.

Or. enOdůvodnění

Považujeme za politováníhodné, že chybí orgán na způsob poradního orgánu odvětví, který 
svou hodnotu prokázal v průběhu let poskytováním svých stanovisek k otázkám strategického 
významu, čímž společenství pomohl prosadit příslušné změny. Proto jsme přesvědčeni, že by 
stálý orgán měl zůstat zachován.

Pozměňovací návrh 908
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Philippe Olivier, Julie Lechanteux

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, vnitrostátní dozorové 
orgány, agentura – bez ohledu na to, zda 
působí jako PRB – a manažer struktury 
vzdušného prostoru zavedou konzultační 
mechanismy pro vhodné zapojení 
zúčastněných stran, pokud jde o plnění 
jejich úkolů při provádění tohoto nařízení.

1. Aniž jsou dotčeny závazky 
členských států podle mezinárodních 
dohod, členské státy, vnitrostátní dozorové 
orgány, agentura – bez ohledu na to, zda 
působí jako PRB – a manažer struktury 
vzdušného prostoru zavedou konzultační 
mechanismy pro vhodné zapojení 
zúčastněných stran, pokud jde o plnění 
jejich úkolů při provádění tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 909Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, vnitrostátní dozorové 
orgány, agentura – bez ohledu na to, zda 
působí jako PRB – a manažer struktury 
vzdušného prostoru zavedou konzultační 
mechanismy pro vhodné zapojení 
zúčastněných stran, pokud jde o plnění 

1. Členské státy, vnitrostátní dozorové 
orgány, agentura – bez ohledu na to, zda 
působí jako PRB – a manažer struktury 
vzdušného prostoru zavedou závazné a 
každoroční konzultační mechanismy pro 
vhodné zapojení zúčastněných stran, pokud 
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jejich úkolů při provádění tohoto nařízení. jde o plnění jejich úkolů při provádění 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Měly by být zapojeny zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh 910
Johan Danielsson

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy jednající v souladu 
se svými vnitrostátními právními předpisy, 
stanoví konzultační mechanismus pro 
vhodné zapojení zúčastněných stran, 
včetně organizací profesního zastoupení 
zaměstnanců, do realizace jednotného 
evropského nebe.

Or. en

Pozměňovací návrh 911
Jens Gieseke, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise vytvoří mechanismus na 
úrovni Unie, s jehož pomocí bude ve 
vhodných případech konzultovat 
záležitosti související s prováděním tohoto 
nařízení. Konzultace se zúčastní konkrétní 
výbor pro kolektivní vyjednávání zřízený 
na základě rozhodnutí Komise 98/500/ES.   
Pro účely odst. 3 písm. e), jsou-li zapotřebí 
konzultace týkající se vojenských aspektů, 
konzultuje Komise kromě členských států 

2. Komise vytvoří mechanismus na 
úrovni Unie, s jehož pomocí bude 
konzultovat záležitosti související s 
prováděním tohoto nařízení. Konzultace se 
zúčastní konkrétní výbor pro kolektivní 
vyjednávání zřízený na základě rozhodnutí 
Komise 98/500/ES.
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rovněž s Evropskou obrannou agenturou 
a dalšími příslušnými vojenskými 
odborníky, které určí členské státy.

Or. de

Pozměňovací návrh 912
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise vytvoří mechanismus na 
úrovni Unie, s jehož pomocí bude ve 
vhodných případech konzultovat záležitosti 
související s prováděním tohoto nařízení. 
Konzultace se zúčastní konkrétní výbor pro 
kolektivní vyjednávání zřízený na základě 
rozhodnutí  Komise  98/500/ES. Pro účely 
odst. 3 písm. e), jsou-li zapotřebí 
konzultace týkající se vojenských aspektů, 
konzultuje Komise kromě členských států 
rovněž s Evropskou obrannou agenturou 
a dalšími příslušnými vojenskými 
odborníky, které určí členské státy.

2. Komise vytvoří mechanismus na 
úrovni Unie, s jehož pomocí bude ve 
vhodných případech konzultovat záležitosti 
související s prováděním tohoto nařízení, 
zejména pokud jde o sladění  cílů v oblasti 
snižování emisí v rámci evropského 
právního rámce pro klima s cíli Zelené 
dohody pro Evropu. Konzultace se 
zúčastní konkrétní výbor pro kolektivní 
vyjednávání zřízený na základě rozhodnutí  
Komise  98/500/ES. Pro účely odst. 3 
písm. e), jsou-li zapotřebí konzultace 
týkající se vojenských aspektů, konzultuje 
Komise kromě členských států rovněž s 
Evropskou obrannou agenturou a dalšími 
příslušnými vojenskými odborníky, které 
určí členské státy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 913
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) vědečtí odborníci v oblasti klimatu 
a životního prostředí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 914
Jens Gieseke, Sven Schulze

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) příslušné nevládní organizace. vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 915
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Závěry konzultací se v patřičné 
lhůtě zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 916
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Návrh nařízení
Článek 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38a
Poradní orgán odvětví

Aniž je dotčena úloha výboru 
a Eurocontrolu, zřídí Komise „poradní 
orgán odvětví“, jehož členy budou 
poskytovatelé letových navigačních 
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služeb, sdružení uživatelů vzdušného 
prostoru, provozovatelé letišť, zástupci 
výrobců a orgány profesního zastoupení 
zaměstnanců. Úlohou tohoto orgánu je 
pouze poskytovat Komisi poradenství při 
provádění jednotného evropského nebe.

Or. en

Pozměňovací návrh 917
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Článek 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 38a
Poradní orgán odvětví

Aniž je dotčena úloha výboru 
a Eurocontrolu, zřídí Komise „poradní 
orgán odvětví“, složený z poskytovatelů 
letových navigačních služeb, sdružení 
uživatelů vzdušného prostoru, 
provozovatelů letišť, zástupců výrobců 
a orgánů profesního zastoupení 
zaměstnanců. Úlohou tohoto orgánu je 
pouze poskytovat Komisi poradenství při 
provádění jednotného evropského nebe.

Or. en

Odůvodnění

Opětovně se vkládá zrušený článek 6.

Pozměňovací návrh 918
Bogusław Liberadzki

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovením odstavce 1 nejsou 
dotčena práva vnitrostátních dozorových 
orgánů, Komise nebo agentury působící 
jako PRB na zveřejňování informací v 
případech, kdy je to nezbytné k plnění 
jejich povinností; tehdy musí být 
zveřejnění informací přiměřené a 
zohledňovat oprávněné zájmy 
poskytovatelů letových navigačních služeb, 
uživatelů vzdušného prostoru, letišť a 
jiných zúčastněných stran na ochraně jejich 
obchodně citlivých informací.

2. Ustanovením odstavce 1 nejsou 
dotčena práva vnitrostátních dozorových 
orgánů, Komise nebo PRB na zveřejňování 
informací v případech, kdy je to nezbytné k 
plnění jejich povinností; tehdy musí být 
zveřejnění informací přiměřené a 
zohledňovat oprávněné zájmy 
poskytovatelů letových navigačních služeb, 
uživatelů vzdušného prostoru, letišť a 
jiných zúčastněných stran na ochraně 
jejich obchodně citlivých informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 919
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení tohoto nařízení a porušení aktů 
v přenesené pravomoci a prováděcích aktů 
přijatých na jejich základě, kterých se 
dopustí zejména uživatelé vzdušného 
prostoru, provozovatelé letišť a 
poskytovatelé letových navigačních služeb, 
a přijmou veškerá opatření nezbytná k 
zajištění jejich uplatňování. Takto 
stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující.

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení tohoto nařízení, s výjimkou 
pravidel o pokutách a penále, pokud 
agentura působí  podle článku 42a, a 
porušení aktů v přenesené pravomoci a 
prováděcích aktů přijatých na jejich 
základě, kterých se dopustí zejména 
uživatelé vzdušného prostoru, 
provozovatelé letišť a poskytovatelé 
letových navigačních služeb, a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich 
uplatňování. Takto stanovené sankce musí 
být účinné, přiměřené a odrazující.

Or. en

Pozměňovací návrh 920
Karima Delli
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Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení tohoto nařízení a porušení aktů 
v přenesené pravomoci a prováděcích aktů 
přijatých na jejich základě, kterých se 
dopustí zejména uživatelé vzdušného 
prostoru, provozovatelé letišť a 
poskytovatelé letových navigačních služeb, 
a přijmou veškerá opatření nezbytná k 
zajištění jejich uplatňování. Takto 
stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující.

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení tohoto nařízení a porušení aktů 
v přenesené pravomoci a prováděcích aktů 
přijatých na jejich základě, kterých se 
dopustí zejména uživatelé vzdušného 
prostoru, provozovatelé letišť a 
poskytovatelé letových navigačních služeb, 
a přijmou veškerá opatření nezbytná k 
zajištění jejich uplatňování, zejména pokud 
jde o nedodržení klimatických a 
environmentálních aspektů. Takto 
stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující.

Or. en

Pozměňovací návrh 921
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Článek 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 42a
Pokuty a penále, pokud agentura působí 

jako PRB
1. Komise může na žádost agentury 
působící jako PRB uložit právnické nebo 
fyzické osobě odpovědné za výkonnost 
poskytovatelů letových navigačních služeb 
v souladu s tímto nařízením a článkem 
84a nařízení 2018/1139 jednu nebo obě z 
těchto možností:
a) pokutu, pokud tato osoba úmyslně nebo 
z nedbalosti porušila některé z ustanovení 
tohoto nařízení;
b) penále v případě, že uvedená osoba 
nadále porušuje jedno z uvedených 
ustanovení, s cílem přimět uvedenou 
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osobu k dodržení uvedených ustanovení.
2. Pokuty a penále podle odstavce 1 jsou 
účinné a přiměřené.
Výše pokut nepřesáhne 4 % ročního 
příjmu či obratu dotčené právnické nebo 
fyzické osoby.
Výše penále nepřesáhne 2,5 % 
průměrného denního příjmu či obratu 
dotčené právnické nebo fyzické osoby.
3. Komise ukládá pokuty a penále na 
základě odstavce 1 pouze v případě, že 
ostatní opatření stanovená v tomto 
nařízení a v aktech v přenesené 
pravomoci a v prováděcích aktech 
přijatých na jeho základě jsou k řešení 
těchto porušení nedostatečná nebo 
nepřiměřená.
4. Pokud jde o ukládání pokut a penále 
podle tohoto článku, Komise přijme v 
souladu s článkem 36 akty v přenesené 
pravomoci, kterými stanoví:
a) podrobná kritéria a podrobnou 
metodiku pro stanovení výše pokut 
a penále;
b) podrobná pravidla pro šetření, 
související opatření a podávání zpráv a 
rovněž pro rozhodování, včetně 
ustanovení o právu na obhajobu, přístupu 
ke spisu, právním zastoupení a důvěrnosti 
a dočasných ustanoveních; a
c) postupy pro výběr pokut a penále.
5. Soudní dvůr má neomezenou pravomoc 
k přezkumu rozhodnutí Komise přijatých 
na základě odstavce 1. Uloženou pokutu 
nebo penále může zrušit, snížit nebo 
zvýšit.
6. Rozhodnutí Komise přijatá na základě 
odstavce 1 nemají trestněprávní povahu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 922
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provede do roku 2030 
hodnocení s cílem posoudit uplatňování 
tohoto nařízení. Je-li to odůvodněné, může 
Komise za tímto účelem požádat členské 
státy o informace relevantní pro provádění 
tohoto nařízení.

1. Komise provede do roku 2026 
hodnocení s cílem posoudit uplatňování 
tohoto nařízení a jeho účinků na různé 
výkonnostní cíle a zejména na celkový 
dopad na snižování emisí ovlivňujících 
klima. Je-li to odůvodněné, může Komise 
za tímto účelem požádat členské státy 
o informace relevantní pro provádění 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 923
Henna Virkkunen

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení nebrání členskému státu, aby 
uplatňoval opatření do té míry, v níž jsou 
potřebná pro zajištění základních 
bezpečnostních nebo obranných zájmů. Jde 
zejména o opatření, která jsou nezbytná:

Toto nařízení nebrání členskému státu, aby 
uplatňoval opatření do té míry, v níž jsou 
potřebná pro zajištění základních 
bezpečnostních nebo obranných zájmů. Jde 
zejména, ale nejenom, o opatření, která 
jsou nezbytná:

Or. en

Pozměňovací návrh 924
Henna Virkkunen

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pro provádění vojenských činností 
a výcviku včetně nezbytných možností pro 
cvičení.

e) pro udržení operační 
připravenosti, shromažďování informací 
podporujících rozvoj vnitrostátních 
obranných kapacit, provádění vojenských 
činností a výcviku včetně nezbytných 
možností pro cvičení.

Or. en

Pozměňovací návrh 925
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení čl. 3 odst. 3 se použije 
ode dne [Úřad pro publikace: vložte 
datum 48 měsíců ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost].

2. Ustanovení čl. 3 odst. 3 a článku 
25 odst. 3 se použijí ode dne [XY měsíců 
ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, 
aby byla použitelná ode dne 1. ledna 
2025].

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí přechodné období, aby se poskytovatel letových navigačních služeb mohl 
připravit na provedení oddělení účtů.

Pozměňovací návrh 926
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ustanovení čl. 3 odst. 3 se použije 
ode dne [Úřad pro publikace: vložte datum 
48 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v 
platnost].

2. Ustanovení čl. 3 odst. 3 se použije 
ode dne [Úřad pro publikace: vložte datum 
12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v 
platnost].
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Or. en

Pozměňovací návrh 927
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Návrh nařízení
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PROHLÁŠENÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ 
OHLEDNĚ VOJENSKÝCH 
ZÁLEŽITOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S 
JEDNOTNÝM EVROPSKÝM NEBEM
Členské státy
– s přihlédnutím k tomu, že právní 
předpisy, které mají zavést jednotné 
evropské nebe, se vztahují pouze na 
všeobecný letový provoz a netýkají se 
vojenských operací a cvičení,
– potvrzujíce, že je nezbytné zavést 
legislativní rámec pro jednotné evropské 
nebe koherentně, a přitom plně zohlednit 
potřeby související s národní obranou a 
bezpečnostní politikou a také mezinárodní 
závazky,
– v přesvědčení, že vzdušný prostor lze 
bezpečně a účinně využívat jen 
prostřednictvím úzké spolupráce jeho 
civilních a vojenských uživatelů, zejména 
na základě koncepce pružného užívání 
vzdušného prostoru a efektivní civilně-
vojenské koordinace stanovené organizací 
ICAO, prohlašují, že:
1. budou spolupracovat, aby koncepci 
pružného užívání vzdušného prostoru 
uplatňovali všichni uživatelé vzdušného 
prostoru ve všech členských státech bez 
omezení a jednotně, a přitom se 
zohledňovaly vnitrostátní vojenské 
potřeby;  2. budou dbát na to, aby zájmy 
vojenských uživatelů vzdušného prostoru 
v členských státech byly v případě, že je to 
relevantní, zastoupeny v celém procesu 
vytváření, rozhodování a provádění 
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jednotného evropského nebe, a to i v 
rámci Výboru pro jednotné nebe 
zřízeného podle článku 5 nařízení (ES) č. 
549/2004 (rámcové nařízení);
3. budou v případě, že je to vhodné, dbát 
na to, aby byl vojenský personál zapojen 
do činnosti uznaných organizací 
zřízených podle článku 3 nařízení (ES) č. 
550/2004 (nařízení o poskytování služeb);
4. budou ve vztahu k otázkám řízení 
letového provozu zohledňovat zásadní 
význam Eurocontrolu;
5. posílí civilně-vojenskou spolupráci a, 
pokud to všechny dotčené členské státy 
budou považovat za nutné a do té míry, do 
jaké to budou považovat za nutné,
– usnadní spolupráci mezi svými 
ozbrojenými silami ve všech otázkách 
řízení letového provozu tak, aby bylo 
možné zohlednit relevantní potřeby při 
provádění regulačního rámce pro 
jednotné evropské nebe,
– s ohledem na cíl zavést regulační rámec 
pro jednotné evropské nebe do 31. 
prosince 2004 vypracují ujednání 
nezbytná pro takovouto vojenskou 
spolupráci, aby bylo zaručeno spravedlivé 
zvážení ekonomických faktorů i 
bezpečnostních a obranných požadavků.

Or. fr

Odůvodnění

Zahrnutí prohlášení členských států ohledně vojenských záležitostí souvisejících s jednotným 
evropským nebem.


