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Pakeitimas 708
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vienetinius tarifus nustato 
nacionalinės priežiūros institucijos – jos 
tai padaro po to, kai VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra patikrina, ar jie 
atitinka 19, 20 ir šį straipsnius. Jei VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra nustato, kad 
vienetinis tarifas neatitinka tų 
reikalavimų, atitinkama nacionalinė 
priežiūros institucija, atsižvelgdama į tai, 
jį peržiūri. Jei vienetinis tarifas ir toliau 
neatitinka tų reikalavimų, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra pagal 24 straipsnio 2 
dalį atlieka tyrimą ir pateikia nuomonę 
Komisijai, o ši gali imtis 24 straipsnio 3 
dalyje numatytų veiksmų.

2. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vienetinius tarifus nustato 
nacionalinės priežiūros institucijos – jos tai 
padaro po to, kai VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra patikrina, ar jie atitinka 19, 20 ir 
šį straipsnius. Jei VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra nustato, kad 
vienetinis tarifas neatitinka tų 
reikalavimų, atitinkama nacionalinė 
priežiūros institucija, atsižvelgdama į tai, 
jį peržiūri. Jei vienetinis tarifas ir toliau 
neatitinka tų reikalavimų, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra pagal 24 straipsnio 2 
dalį atlieka tyrimą ir pateikia nuomonę 
Komisijai, o ši gali imtis 24 straipsnio 3 
dalyje numatytų veiksmų.

2. Vienetinius tarifus nustato 
nacionalinės priežiūros institucijos – jos tai 
padaro po to, kai VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra patikrina, ar jie atitinka 19, 20 ir 
šį straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 710
Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vienetinius tarifus nustato 
nacionalinės priežiūros institucijos – jos 
tai padaro po to, kai VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra patikrina, ar jie 
atitinka 19, 20 ir šį straipsnius. Jei VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra nustato, kad 
vienetinis tarifas neatitinka tų 
reikalavimų, atitinkama nacionalinė 
priežiūros institucija, atsižvelgdama į tai, 
jį peržiūri. Jei vienetinis tarifas ir toliau 
neatitinka tų reikalavimų, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra pagal 24 straipsnio 2 
dalį atlieka tyrimą ir pateikia nuomonę 
Komisijai, o ši gali imtis 24 straipsnio 3 
dalyje numatytų veiksmų.

2. Vienetinius tarifus nustato valstybės 
narės laikydamosi daugiašalio 
Eurokontrolės susitarimo dėl maršruto 
rinkliavų ir 19, 20 ir šio straipsnių.

Or. en
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Pakeitimas 711
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vienetinius tarifus nustato 
nacionalinės priežiūros institucijos – jos 
tai padaro po to, kai VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra patikrina, ar jie 
atitinka 19, 20 ir šį straipsnius. Jei VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra nustato, kad 
vienetinis tarifas neatitinka tų 
reikalavimų, atitinkama nacionalinė 
priežiūros institucija, atsižvelgdama į tai, 
jį peržiūri. Jei vienetinis tarifas ir toliau 
neatitinka tų reikalavimų, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra pagal 24 straipsnio 2 
dalį atlieka tyrimą ir pateikia nuomonę 
Komisijai, o ši gali imtis 24 straipsnio 3 
dalyje numatytų veiksmų.

2. Vienetinius tarifus nustato valstybės 
narės, kai taikytina, laikydamosi 
daugiašalio Eurokontrolės susitarimo dėl 
maršruto rinkliavų ir 19, 20 ir šio 
straipsnių.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Eurokontrolės nuostatas maršruto vienetinius tarifus tvirtina valstybės narės. Dėl 
siūlymo VRAĮ ex ante patikrinti vienetinius tarifus atsiranda ne tik papildomas ir 
nereikalingas darbo krūvis atitinkamiems subjektams, bet ir papildomos išlaidos, kurias 
galiausiai turi sumokėti oro erdvės naudotojai, įskaitant viso mokesčių patvirtinimo proceso 
pratęsimą.

Pakeitimas 712
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vienetinius tarifus nustato 
nacionalinės priežiūros institucijos – jos 
tai padaro po to, kai VRAĮ funkcijas 

2. Vienetinius tarifus nustato valstybės 
narės laikydamosi daugiašalio 
Eurokontrolės susitarimo dėl maršruto 
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atliekanti Agentūra patikrina, ar jie 
atitinka 19, 20 ir šį straipsnius. Jei VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra nustato, kad 
vienetinis tarifas neatitinka tų 
reikalavimų, atitinkama nacionalinė 
priežiūros institucija, atsižvelgdama į tai, 
jį peržiūri. Jei vienetinis tarifas ir toliau 
neatitinka tų reikalavimų, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra pagal 24 straipsnio 2 
dalį atlieka tyrimą ir pateikia nuomonę 
Komisijai, o ši gali imtis 24 straipsnio 3 
dalyje numatytų veiksmų.

rinkliavų ir 19, 20 ir šio straipsnių. 
Siekdama įvertinti poveikį eismo srautui 
kiekvienoje pradinėje rinkliavų zonoje ir 
poveikį bendram paslaugas teikiančių 
tarnybų skyrių skaičiui, ex ante poveikio 
vertinimas atliekamas iki to laiko, kai 
bendro vienetinio tarifo koncepcija 
įtvirtinama Pagrindų reglamente. 
Konsultacijos su suinteresuotosiomis 
šalimis taip pat rengiamos iki to laiko, kai 
Įgyvendinimo reglamentas, priimtas pagal 
37 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą, pateikiamas 
valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 713
Josianne Cutajar

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei dėl pernelyg intensyvaus eismo kyla 
didelių tinklo problemų, be kita ko, 
pablogėja aplinkosauginis 
veiksmingumas, Komisija gali, 
laikydamasi 37 straipsnio 3 dalyje 
nustatytos nagrinėjimo procedūros, 
priimti įgyvendinimo reglamentą, kuriame 

Išbraukta.
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rinkliavų taikymo tikslais būtų nustatytas 
visoje Bendro Europos dangaus oro 
erdvėje taikytinas bendras maršruto oro 
navigacijos paslaugų vienetinis tarifas ir 
išsamios jo taikymo taisyklės ir 
procedūros. Pirmoje pastraipoje 
nurodytas bendras vienetinis tarifas 
apskaičiuojamas remiantis atitinkamų oro 
navigacijos paslaugų teikėjų taikomų 
skirtingų vienetinių tarifų svertiniu 
vidurkiu. Taikant bendrą vienetinį tarifą 
gautos pajamos perskirstomos siekiant 
užtikrinti, kad nebūtų daromas poveikis 
atitinkamų oro eismo paslaugų teikėjų 
pajamoms.

Or. en

Pakeitimas 714
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei dėl pernelyg intensyvaus eismo kyla 
didelių tinklo problemų, be kita ko, 
pablogėja aplinkosauginis 
veiksmingumas, Komisija gali, 
laikydamasi 37 straipsnio 3 dalyje 
nustatytos nagrinėjimo procedūros, 
priimti įgyvendinimo reglamentą, kuriame 
rinkliavų taikymo tikslais būtų nustatytas 
visoje Bendro Europos dangaus oro 
erdvėje taikytinas bendras maršruto oro 
navigacijos paslaugų vienetinis tarifas ir 
išsamios jo taikymo taisyklės ir 
procedūros. Pirmoje pastraipoje 
nurodytas bendras vienetinis tarifas 
apskaičiuojamas remiantis atitinkamų oro 
navigacijos paslaugų teikėjų taikomų 
skirtingų vienetinių tarifų svertiniu 
vidurkiu. Taikant bendrą vienetinį tarifą 
gautos pajamos perskirstomos siekiant 
užtikrinti, kad nebūtų daromas poveikis 
atitinkamų oro eismo paslaugų teikėjų 

Išbraukta.
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pajamoms.

Or. en

Pagrindimas

Tikėtina, kad bendro vienetinio tarifo padidės kainos. Be to, kyla rizika, kad sistema užkraus 
per didelę naštą.

Pakeitimas 715
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei dėl pernelyg intensyvaus eismo kyla 
didelių tinklo problemų, be kita ko, 
pablogėja aplinkosauginis veiksmingumas, 
Komisija gali, laikydamasi 37 straipsnio 3 
dalyje nustatytos nagrinėjimo procedūros, 
priimti įgyvendinimo reglamentą, kuriame 
rinkliavų taikymo tikslais būtų nustatytas 
visoje Bendro Europos dangaus oro erdvėje 
taikytinas bendras maršruto oro 
navigacijos paslaugų vienetinis tarifas ir 
išsamios jo taikymo taisyklės ir 
procedūros. Pirmoje pastraipoje nurodytas 
bendras vienetinis tarifas apskaičiuojamas 
remiantis atitinkamų oro navigacijos 
paslaugų teikėjų taikomų skirtingų 
vienetinių tarifų svertiniu vidurkiu. Taikant 
bendrą vienetinį tarifą gautos pajamos 
perskirstomos siekiant užtikrinti, kad 
nebūtų daromas poveikis atitinkamų oro 
eismo paslaugų teikėjų pajamoms.

Jei dėl pernelyg intensyvaus eismo kyla 
didelių tinklo problemų, be kita ko, 
pablogėja aplinkosauginis veiksmingumas, 
Komisija gali, laikydamasi 37 straipsnio 3 
dalyje nustatytos nagrinėjimo procedūros, 
priimti įgyvendinimo reglamentą, kuriame 
rinkliavų taikymo tikslais būtų nustatytas 
visoje Bendro Europos dangaus oro erdvėje 
taikytinas bendras maršruto oro eismo 
paslaugų vienetinis tarifas ir išsamios jo 
taikymo taisyklės ir procedūros. Siekdama 
įvertinti poveikį eismo srautui kiekvienoje 
pradinėje rinkliavų zonoje ir poveikį 
bendram paslaugas teikiančių tarnybų 
skyrių skaičiui, ex ante poveikio 
vertinimas atliekamas iki to laiko, kai 
Komisija pagal ankstesnę pastraipą 
pasiūlo bendro vienetinio tarifo 
koncepciją. Prieš pateikiant bet kokį 
įgyvendinimo reglamento projektą pagal 
ankstesnę pastraipą, Komisija taip pat 
konsultuojasi su suinteresuotosiomis 
šalimis. Pirmoje pastraipoje nurodytas 
bendras vienetinis tarifas apskaičiuojamas 
remiantis atitinkamų oro eismo paslaugų 
teikėjų taikomų skirtingų vienetinių tarifų 
svertiniu vidurkiu. Taikant bendrą vienetinį 
tarifą gautos pajamos perskirstomos 
siekiant užtikrinti, kad nebūtų daromas 
poveikis atitinkamų oro eismo paslaugų 
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teikėjų pajamoms.

Or. en

Pakeitimas 716
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei dėl pernelyg intensyvaus eismo kyla 
didelių tinklo problemų, be kita ko, 
pablogėja aplinkosauginis 
veiksmingumas, Komisija gali, 
laikydamasi 37 straipsnio 3 dalyje 
nustatytos nagrinėjimo procedūros, 
priimti įgyvendinimo reglamentą, kuriame 
rinkliavų taikymo tikslais būtų nustatytas 
visoje Bendro Europos dangaus oro 
erdvėje taikytinas bendras maršruto oro 
navigacijos paslaugų vienetinis tarifas ir 
išsamios jo taikymo taisyklės ir 
procedūros. Pirmoje pastraipoje 
nurodytas bendras vienetinis tarifas 
apskaičiuojamas remiantis atitinkamų oro 
navigacijos paslaugų teikėjų taikomų 
skirtingų vienetinių tarifų svertiniu 
vidurkiu. Taikant bendrą vienetinį tarifą 
gautos pajamos perskirstomos siekiant 
užtikrinti, kad nebūtų daromas poveikis 
atitinkamų oro eismo paslaugų teikėjų 
pajamoms.

Bendras vienetinis tarifas apskaičiuojamas 
remiantis atitinkamų oro navigacijos 
paslaugų teikėjų taikomų skirtingų 
vienetinių tarifų svertiniu vidurkiu. Taikant 
bendrą vienetinį tarifą gautos pajamos 
perskirstomos siekiant užtikrinti, kad 
nebūtų daromas poveikis atitinkamų oro 
eismo paslaugų teikėjų pajamoms. 

Or. enPagrindimas

Bendras vienetinis tarifas neturėtų būti nustatomas, išskyrus atvejus, kai yra įrodymų, iš kurių 
matyti, kad jis turėtų teigiamą poveikį spūstims ir aplinkosauginiam veiksmingumui. Šiuo 
atveju reikėtų nustatyti reikalavimą atlikti ex ante vertinimo ir konsultacijų su 
suinteresuotosiomis šalimis procesą.

Pakeitimas 717
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei dėl pernelyg intensyvaus eismo kyla 
didelių tinklo problemų, be kita ko, 
pablogėja aplinkosauginis veiksmingumas, 
Komisija gali, laikydamasi 37 straipsnio 3 
dalyje nustatytos nagrinėjimo procedūros, 
priimti įgyvendinimo reglamentą, kuriame 
rinkliavų taikymo tikslais būtų nustatytas 
visoje Bendro Europos dangaus oro erdvėje 
taikytinas bendras maršruto oro navigacijos 
paslaugų vienetinis tarifas ir išsamios jo 
taikymo taisyklės ir procedūros. Pirmoje 
pastraipoje nurodytas bendras vienetinis 
tarifas apskaičiuojamas remiantis 
atitinkamų oro navigacijos paslaugų 
teikėjų taikomų skirtingų vienetinių tarifų 
svertiniu vidurkiu. Taikant bendrą 
vienetinį tarifą gautos pajamos 
perskirstomos siekiant užtikrinti, kad 
nebūtų daromas poveikis atitinkamų oro 
eismo paslaugų teikėjų pajamoms.

Jei dėl pernelyg intensyvaus eismo kyla 
didelių tinklo problemų, be kita ko, 
pablogėja aplinkosauginis veiksmingumas, 
Komisija gali, laikydamasi 37 straipsnio 3 
dalyje nustatytos nagrinėjimo procedūros, 
priimti įgyvendinimo reglamentą, kuriame 
rinkliavų taikymo tikslais būtų nustatytas 
visoje Bendro Europos dangaus oro erdvėje 
taikytinas bendras maršruto oro navigacijos 
paslaugų vienetinis tarifas ir išsamios jo 
taikymo taisyklės ir procedūros. Taikant 
bendrą vienetinį tarifą gautos pajamos 
perskirstomos siekiant užtikrinti, kad 
nebūtų daromas poveikis atitinkamų oro 
eismo paslaugų teikėjų pajamoms.

Or. en

Pakeitimas 718
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei dėl pernelyg intensyvaus eismo kyla 
didelių tinklo problemų, be kita ko, 
pablogėja aplinkosauginis veiksmingumas, 
Komisija gali, laikydamasi 37 straipsnio 3 
dalyje nustatytos nagrinėjimo procedūros, 
priimti įgyvendinimo reglamentą, kuriame 
rinkliavų taikymo tikslais būtų nustatytas 
visoje Bendro Europos dangaus oro erdvėje 
taikytinas bendras maršruto oro navigacijos 
paslaugų vienetinis tarifas ir išsamios jo 

Jei dėl pernelyg intensyvaus eismo kyla 
didelių tinklo problemų, be kita ko, 
pablogėja aplinkosauginis ir klimato 
veiksmingumas, Komisija gali, 
laikydamasi 37 straipsnio 3 dalyje 
nustatytos nagrinėjimo procedūros, priimti 
įgyvendinimo reglamentą, kuriame 
rinkliavų taikymo tikslais būtų nustatytas 
visoje Bendro Europos dangaus oro erdvėje 
taikytinas bendras maršruto oro navigacijos 
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taikymo taisyklės ir procedūros. Pirmoje 
pastraipoje nurodytas bendras vienetinis 
tarifas apskaičiuojamas remiantis 
atitinkamų oro navigacijos paslaugų teikėjų 
taikomų skirtingų vienetinių tarifų 
svertiniu vidurkiu. Taikant bendrą vienetinį 
tarifą gautos pajamos perskirstomos 
siekiant užtikrinti, kad nebūtų daromas 
poveikis atitinkamų oro eismo paslaugų 
teikėjų pajamoms.

paslaugų vienetinis tarifas ir išsamios jo 
taikymo taisyklės ir procedūros. Pirmoje 
pastraipoje nurodytas bendras vienetinis 
tarifas apskaičiuojamas remiantis 
atitinkamų oro navigacijos paslaugų teikėjų 
taikomų skirtingų vienetinių tarifų 
svertiniu vidurkiu. Taikant bendrą vienetinį 
tarifą gautos pajamos perskirstomos 
siekiant užtikrinti, kad nebūtų daromas 
poveikis atitinkamų oro eismo paslaugų 
teikėjų pajamoms. 

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Oro erdvės naudotojams 
nediskriminacinėmis sąlygomis, 
atsižvelgiant į atitinkamų skirtingų tipų 
orlaivių santykinius gabenimo 
pajėgumus, taikomos rinkliavos už oro 
navigacijos paslaugų teikimą. Taikant 
skirtingiems oro erdvės naudotojams 
rinkliavas už naudojimąsi ta pačia 
paslauga, nedaroma jokio skirtumo dėl 
naudotojo nacionalinės priklausomybės ar 
kategorijos.

1. Oro erdvės naudotojams už oro 
navigacijos paslaugų teikimą gali būti 
taikomos rinkliavos; rinkliavos taikomos 
nediskriminacinėmis sąlygomis, 
atsižvelgiant į atitinkamų skirtingų tipų 
orlaivių santykinius gabenimo pajėgumus, 
taikomos rinkliavos. Taikant skirtingiems 
oro erdvės naudotojams rinkliavas už 
naudojimąsi ta pačia paslauga, nedaroma 
jokio skirtumo dėl naudotojo nacionalinės 
priklausomybės ar kategorijos.

Or. en

Pakeitimas 720
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Oro erdvės naudotojams 
nediskriminacinėmis sąlygomis, 
atsižvelgiant į atitinkamų skirtingų tipų 
orlaivių santykinius gabenimo pajėgumus, 
taikomos rinkliavos už oro navigacijos 
paslaugų teikimą. Taikant skirtingiems oro 
erdvės naudotojams rinkliavas už 
naudojimąsi ta pačia paslauga, nedaroma 
jokio skirtumo dėl naudotojo nacionalinės 
priklausomybės ar kategorijos.

1. Oro erdvės naudotojams visiškai 
skaidriomis sąlygomis, atsižvelgiant į 
atitinkamų skirtingų tipų orlaivių santykinį 
klimato ir aplinkosauginį veiksmingumą, 
taikomos rinkliavos už oro navigacijos 
paslaugų teikimą. Taikant skirtingiems oro 
erdvės naudotojams rinkliavas už 
naudojimąsi ta pačia paslauga, nedaroma 
jokio skirtumo dėl naudotojo nacionalinės 
priklausomybės.

Or. en

Pakeitimas 721
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkrečiam skrydžiui tam tikroje 
maršruto rinkliavų zonoje taikoma 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
rinkliava apskaičiuojama remiantis 
nustatytu tos maršruto rinkliavų zonos 
vienetiniu tarifu ir su tuo skrydžiu susijusių 
maršruto paslaugų vienetų skaičiumi. 
Rinkliavą sudaro vienas ar keli 
objektyviais veiksniais pagrįsti kintamieji 
komponentai.

2. Konkrečiam skrydžiui tam tikroje 
maršruto rinkliavų zonoje taikoma 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
rinkliava apskaičiuojama remiantis 
nustatytu tos maršruto rinkliavų zonos 
vienetiniu tarifu ir su tuo skrydžiu susijusių 
maršruto paslaugų vienetų skaičiumi, 
įskaitant klimato ir aplinkos mokestį, 
nurodytą 20 straipsnio 3 dalies d punkte. 
Rinkliavą sudaro vienas ar keli 
objektyviais veiksniais pagrįsti kintamieji 
komponentai.

Or. en

Pakeitimas 722
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkrečiam skrydžiui tam tikroje 
maršruto rinkliavų zonoje taikoma 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
rinkliava apskaičiuojama remiantis 
nustatytu tos maršruto rinkliavų zonos 
vienetiniu tarifu ir su tuo skrydžiu susijusių 
maršruto paslaugų vienetų skaičiumi. 
Rinkliavą sudaro vienas ar keli 
objektyviais veiksniais pagrįsti kintamieji 
komponentai.

2. Konkrečiam skrydžiui tam tikroje 
maršruto rinkliavų zonoje taikoma 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
rinkliava apskaičiuojama remiantis 
nustatytu tos maršruto rinkliavų zonos 
vienetiniu tarifu ir su tuo skrydžiu susijusių 
maršruto paslaugų vienetų skaičiumi.

Or. en

Pagrindimas

Bet kuriuo atveju rinkliava grindžiama vienetiniu tarifu ir paslaugų vienetais, laikantis 
Eurokontrolės nuostatų. Rinkliavoje nenumatytas kintamasis komponentas. 

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

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkrečiam skrydžiui tam tikroje 
maršruto rinkliavų zonoje taikoma 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
rinkliava apskaičiuojama remiantis 
nustatytu tos maršruto rinkliavų zonos 
vienetiniu tarifu ir su tuo skrydžiu susijusių 
maršruto paslaugų vienetų skaičiumi. 
Rinkliavą sudaro vienas ar keli 
objektyviais veiksniais pagrįsti kintamieji 
komponentai.

2. Konkrečiam skrydžiui tam tikroje 
maršruto rinkliavų zonoje taikoma 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
rinkliava apskaičiuojama remiantis 
nustatytu tos maršruto rinkliavų zonos 
vienetiniu tarifu ir su tuo skrydžiu susijusių 
maršruto paslaugų vienetų skaičiumi.

Or. en

Pakeitimas 724
Bogusław Liberadzki
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkrečiam skrydžiui tam tikroje 
maršruto rinkliavų zonoje taikoma 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
rinkliava apskaičiuojama remiantis 
nustatytu tos maršruto rinkliavų zonos 
vienetiniu tarifu ir su tuo skrydžiu susijusių 
maršruto paslaugų vienetų skaičiumi. 
Rinkliavą sudaro vienas ar keli 
objektyviais veiksniais pagrįsti kintamieji 
komponentai.

2. Konkrečiam skrydžiui tam tikroje 
maršruto rinkliavų zonoje taikoma 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
rinkliava apskaičiuojama remiantis 
nustatytu tos maršruto rinkliavų zonos 
vienetiniu tarifu ir su tuo skrydžiu susijusių 
maršruto paslaugų vienetų skaičiumi.

Or. enPagrindimas

Iki to laiko, kai bus patikslinta rinkliavos „kintamųjų komponentų“ sąvokos reikšmė, ši dalis 
sistemoje turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas 725
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkrečiam skrydžiui tam tikroje 
maršruto rinkliavų zonoje taikoma 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
rinkliava apskaičiuojama remiantis 
nustatytu tos maršruto rinkliavų zonos 
vienetiniu tarifu ir su tuo skrydžiu susijusių 
maršruto paslaugų vienetų skaičiumi. 
Rinkliavą sudaro vienas ar keli 
objektyviais veiksniais pagrįsti kintamieji 
komponentai.

2. Konkrečiam skrydžiui tam tikroje 
maršruto rinkliavų zonoje taikoma 
maršruto oro navigacijos paslaugų 
rinkliava apskaičiuojama remiantis 
nustatytu tos maršruto rinkliavų zonos 
vienetiniu tarifu ir su tuo skrydžiu susijusių 
maršruto paslaugų vienetų skaičiumi. 
Rinkliavą sudaro objektyviais veiksniais 
pagrįsti kintamieji komponentai.

Or. en

Pakeitimas 726
Karima Delli
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Konkrečiam skrydžiui tam tikroje 
terminalo rinkliavų zonoje taikoma 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
rinkliava apskaičiuojama remiantis 
nustatytu tos terminalo rinkliavų zonos 
vienetiniu tarifu ir su tuo skrydžiu susijusių 
terminalo paslaugų vienetų skaičiumi. 
Apskaičiuojant terminalo oro navigacijos 
paslaugų rinkliavą, skrydžio artėjimo tūpti 
ir išvykimo etapai skaičiuojami kaip vienas 
skrydis. Rinkliavą sudaro vienas ar keli 
objektyviais veiksniais pagrįsti kintamieji 
komponentai.

3. Konkrečiam skrydžiui tam tikroje 
terminalo rinkliavų zonoje taikoma 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
rinkliava apskaičiuojama remiantis 
nustatytu tos terminalo rinkliavų zonos 
vienetiniu tarifu ir su tuo skrydžiu susijusių 
terminalo paslaugų vienetų skaičiumi, 
įskaitant klimato ir aplinkos mokestį, 
nurodytą 20 straipsnio 3 dalies d punkte. 
Apskaičiuojant terminalo oro navigacijos 
paslaugų rinkliavą, skrydžio artėjimo tūpti 
ir išvykimo etapai skaičiuojami kaip vienas 
skrydis. Rinkliavą sudaro vienas ar keli 
objektyviais veiksniais pagrįsti kintamieji 
komponentai.

Or. en

Pakeitimas 727
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Konkrečiam skrydžiui tam tikroje 
terminalo rinkliavų zonoje taikoma 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
rinkliava apskaičiuojama remiantis 
nustatytu tos terminalo rinkliavų zonos 
vienetiniu tarifu ir su tuo skrydžiu susijusių 
terminalo paslaugų vienetų skaičiumi. 
Apskaičiuojant terminalo oro navigacijos 
paslaugų rinkliavą, skrydžio artėjimo tūpti 
ir išvykimo etapai skaičiuojami kaip vienas 
skrydis. Rinkliavą sudaro vienas ar keli 
objektyviais veiksniais pagrįsti kintamieji 
komponentai.

3. Konkrečiam skrydžiui tam tikroje 
terminalo rinkliavų zonoje taikoma 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
rinkliava apskaičiuojama remiantis 
nustatytu tos terminalo rinkliavų zonos 
vienetiniu tarifu ir su tuo skrydžiu susijusių 
terminalo paslaugų vienetų skaičiumi. 
Apskaičiuojant terminalo oro navigacijos 
paslaugų rinkliavą, skrydžio artėjimo tūpti 
ir išvykimo etapai skaičiuojami kaip vienas 
skrydis.

Or. en
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Pagrindimas

Kaip ir pirmiau minėtų maršruto rinkliavų atveju, rinkliava bet kuriuo atveju grindžiama 
vienetiniu tarifu ir paslaugų vienetais. Rinkliavoje nenumatytas kintamasis komponentas.

Pakeitimas 728
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Konkrečiam skrydžiui tam tikroje 
terminalo rinkliavų zonoje taikoma 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
rinkliava apskaičiuojama remiantis 
nustatytu tos terminalo rinkliavų zonos 
vienetiniu tarifu ir su tuo skrydžiu susijusių 
terminalo paslaugų vienetų skaičiumi. 
Apskaičiuojant terminalo oro navigacijos 
paslaugų rinkliavą, skrydžio artėjimo tūpti 
ir išvykimo etapai skaičiuojami kaip vienas 
skrydis. Rinkliavą sudaro vienas ar keli 
objektyviais veiksniais pagrįsti kintamieji 
komponentai.

3. Konkrečiam skrydžiui tam tikroje 
terminalo rinkliavų zonoje taikoma 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
rinkliava apskaičiuojama remiantis 
nustatytu tos terminalo rinkliavų zonos 
vienetiniu tarifu ir su tuo skrydžiu susijusių 
terminalo paslaugų vienetų skaičiumi. 
Apskaičiuojant terminalo oro navigacijos 
paslaugų rinkliavą, skrydžio artėjimo tūpti 
ir išvykimo etapai skaičiuojami kaip vienas 
skrydis.

Or. en

Pakeitimas 729
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Konkrečiam skrydžiui tam tikroje 
terminalo rinkliavų zonoje taikoma 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
rinkliava apskaičiuojama remiantis 
nustatytu tos terminalo rinkliavų zonos 
vienetiniu tarifu ir su tuo skrydžiu susijusių 
terminalo paslaugų vienetų skaičiumi. 

3. Konkrečiam skrydžiui tam tikroje 
terminalo rinkliavų zonoje taikoma 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
rinkliava apskaičiuojama remiantis 
nustatytu tos terminalo rinkliavų zonos 
vienetiniu tarifu ir su tuo skrydžiu susijusių 
terminalo paslaugų vienetų skaičiumi. 
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Apskaičiuojant terminalo oro navigacijos 
paslaugų rinkliavą, skrydžio artėjimo tūpti 
ir išvykimo etapai skaičiuojami kaip vienas 
skrydis. Rinkliavą sudaro vienas ar keli 
objektyviais veiksniais pagrįsti kintamieji 
komponentai.

Apskaičiuojant terminalo oro navigacijos 
paslaugų rinkliavą, skrydžio artėjimo tūpti 
ir išvykimo etapai skaičiuojami kaip vienas 
skrydis.

Or. enPagrindimas

Iki to laiko, kai bus patikslinta rinkliavos „kintamųjų komponentų“ sąvokos reikšmė, ši dalis 
sistemoje turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas 730
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Konkrečiam skrydžiui tam tikroje 
terminalo rinkliavų zonoje taikoma 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
rinkliava apskaičiuojama remiantis 
nustatytu tos terminalo rinkliavų zonos 
vienetiniu tarifu ir su tuo skrydžiu susijusių 
terminalo paslaugų vienetų skaičiumi. 
Apskaičiuojant terminalo oro navigacijos 
paslaugų rinkliavą, skrydžio artėjimo tūpti 
ir išvykimo etapai skaičiuojami kaip vienas 
skrydis. Rinkliavą sudaro vienas ar keli 
objektyviais veiksniais pagrįsti kintamieji 
komponentai.

3. Konkrečiam skrydžiui tam tikroje 
terminalo rinkliavų zonoje taikoma 
terminalo oro navigacijos paslaugų 
rinkliava apskaičiuojama remiantis 
nustatytu tos terminalo rinkliavų zonos 
vienetiniu tarifu ir su tuo skrydžiu susijusių 
terminalo paslaugų vienetų skaičiumi. 
Apskaičiuojant terminalo oro navigacijos 
paslaugų rinkliavą, skrydžio artėjimo tūpti 
ir išvykimo etapai skaičiuojami kaip vienas 
skrydis. Rinkliavą sudaro objektyviais 
veiksniais pagrįsti kintamieji komponentai.

Or. en

Pakeitimas 731
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tam tikri oro erdvės naudotojai, 4. Tam tikri oro erdvės naudotojai gali 



PE680.905v01-00 18/130 AM\1223970LT.docx

LT

ypač vykdantieji skrydžius lengvaisiais ir 
valstybiniais orlaiviais, gali būti 
atleidžiami nuo oro navigacijos rinkliavų 
su sąlyga, kad tokio atleidimo nuo 
rinkliavų sąnaudos padengiamos iš kitų 
išteklių ir jų netenka dengti kitiems oro 
erdvės naudotojams.

būti atleidžiami tik nuo oro navigacijos 
rinkliavų, susijusių su teršalų 
neišskiriančiais orlaiviais.

Or. en

Pakeitimas 732
Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekiant skatinti oro navigacijos 
paslaugų teikėjus, oro uostus ir oro erdvės 
naudotojus padėti didinti aplinkosauginį 
veiksmingumą arba gerinti paslaugų 
kokybę, pavyzdžiui, naudoti daugiau 
tvarių alternatyviųjų degalų, didinti 
pajėgumus, mažinti vėlavimų, užtikrinti 
tvarią plėtrą ir kartu išlaikyti optimalų 
saugos lygį (visų pirma tam, kad būtų 
įgyvendintas Europos OEV pagrindinis 
planas), rinkliavos moduliuojamos. 
Moduliavimas atliekamas taikant 
finansiškai palankias arba nepalankias 
priemones ir nedarant poveikio oro eismo 
paslaugų teikėjų pajamoms.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 733
Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Pierre Karleskind

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekiant skatinti oro navigacijos 5. Siekiant skatinti oro navigacijos 
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paslaugų teikėjus, oro uostus ir oro erdvės 
naudotojus padėti didinti aplinkosauginį 
veiksmingumą arba gerinti paslaugų 
kokybę, pavyzdžiui, naudoti daugiau tvarių 
alternatyviųjų degalų, didinti pajėgumus, 
mažinti vėlavimų, užtikrinti tvarią plėtrą ir 
kartu išlaikyti optimalų saugos lygį (visų 
pirma tam, kad būtų įgyvendintas Europos 
OEV pagrindinis planas), rinkliavos 
moduliuojamos. Moduliavimas atliekamas 
taikant finansiškai palankias arba 
nepalankias priemones ir nedarant poveikio 
oro eismo paslaugų teikėjų pajamoms.

paslaugų teikėjus, oro uostus ir oro erdvės 
naudotojus padėti didinti aplinkosauginį 
veiksmingumą arba gerinti paslaugų 
kokybę, pavyzdžiui, naudoti daugiau tvarių 
alternatyviųjų degalų, didinti pajėgumus, 
mažinti vėlavimų, užtikrinti tvarią plėtrą ir 
kartu išlaikyti optimalų saugos lygį (visų 
pirma tam, kad būtų įgyvendintas Europos 
OEV pagrindinis planas), rinkliavos 
moduliuojamos. Moduliavimas atliekamas 
taikant finansiškai palankias arba 
nepalankias priemones ir nedarant poveikio 
oro eismo paslaugų teikėjų pajamoms. 
Atliekant tokį moduliavimą, reikia 
atsižvelgti bent jau į tai, kad oro erdvės 
naudotojai naudojasi esamais maršrutais, 
todėl mažinama orlaivių emisija.

Or. fr

Pakeitimas 734
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekiant skatinti oro navigacijos 
paslaugų teikėjus, oro uostus ir oro erdvės 
naudotojus padėti didinti aplinkosauginį 
veiksmingumą arba gerinti paslaugų 
kokybę, pavyzdžiui, naudoti daugiau tvarių 
alternatyviųjų degalų, didinti pajėgumus, 
mažinti vėlavimų, užtikrinti tvarią plėtrą ir 
kartu išlaikyti optimalų saugos lygį (visų 
pirma tam, kad būtų įgyvendintas Europos 
OEV pagrindinis planas), rinkliavos 
moduliuojamos. Moduliavimas atliekamas 
taikant finansiškai palankias arba 
nepalankias priemones ir nedarant 
poveikio oro eismo paslaugų teikėjų 
pajamoms.

5. Siekiant skatinti oro navigacijos 
paslaugų teikėjus, oro uostus ir oro erdvės 
naudotojus padėti didinti klimato ir 
aplinkosauginį veiksmingumą arba gerinti 
paslaugų kokybę, pavyzdžiui, naudoti 
daugiau tvarių alternatyviųjų degalų, 
pagrįstų visiškai atsinaujinančiaisiais 
papildomais ištekliais, mažinti vėlavimų, 
užtikrinti tvarią plėtrą ir kartu išlaikyti 
optimalų saugos lygį (visų pirma tam, kad 
būtų įgyvendintas Europos OEV 
pagrindinis planas), rinkliavos 
moduliuojamos. Moduliavimas atliekamas 
taikant finansiškai palankias arba 
nepalankias priemones ir jo metu bent jau 
nagrinėjama, kaip oro erdvės naudotojai 
naudoja esamus maršrutus, kuriuose 
eksploatuojant orlaiviai išmeta kuo 
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mažiau teršalų.

Or. en

Pakeitimas 735
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekiant skatinti oro navigacijos 
paslaugų teikėjus, oro uostus ir oro erdvės 
naudotojus padėti didinti aplinkosauginį 
veiksmingumą arba gerinti paslaugų 
kokybę, pavyzdžiui, naudoti daugiau tvarių 
alternatyviųjų degalų, didinti pajėgumus, 
mažinti vėlavimų, užtikrinti tvarią plėtrą ir 
kartu išlaikyti optimalų saugos lygį (visų 
pirma tam, kad būtų įgyvendintas Europos 
OEV pagrindinis planas), rinkliavos 
moduliuojamos. Moduliavimas atliekamas 
taikant finansiškai palankias arba 
nepalankias priemones ir nedarant 
poveikio oro eismo paslaugų teikėjų 
pajamoms.

5. Siekiant skatinti oro navigacijos 
paslaugų teikėjus ir oro erdvės naudotojus 
padėti didinti aplinkosauginį 
veiksmingumą arba gerinti paslaugų 
kokybę, pavyzdžiui, naudoti daugiau tvarių 
alternatyviųjų degalų, didinti pajėgumus, 
mažinti vėlavimų, užtikrinti tvarią plėtrą ir 
kartu išlaikyti optimalų saugos lygį (visų 
pirma tam, kad būtų įgyvendintas Europos 
OEV pagrindinis planas), rinkliavos, 
pasikonsultavus su suinteresuotosiomis 
šalimis, gali būti moduliuojamos. 
Moduliavimas atliekamas taikant 
finansiškai palankias arba nepalankias 
priemones ir prieš tai atliekama analizė, 
kurioje patvirtinama, kaip bus 
užtikrinamas neutralus poveikis oro eismo 
paslaugų teikėjų pajamoms.

Or. en

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 736
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekiant skatinti oro navigacijos 
paslaugų teikėjus, oro uostus ir oro erdvės 
naudotojus padėti didinti aplinkosauginį 
veiksmingumą arba gerinti paslaugų 
kokybę, pavyzdžiui, naudoti daugiau tvarių 
alternatyviųjų degalų, didinti pajėgumus, 
mažinti vėlavimų, užtikrinti tvarią plėtrą ir 
kartu išlaikyti optimalų saugos lygį (visų 
pirma tam, kad būtų įgyvendintas Europos 
OEV pagrindinis planas), rinkliavos 
moduliuojamos. Moduliavimas atliekamas 
taikant finansiškai palankias arba 
nepalankias priemones ir nedarant 
poveikio oro eismo paslaugų teikėjų 
pajamoms.

5. Siekiant skatinti oro navigacijos 
paslaugų teikėjus ir oro erdvės naudotojus 
padėti didinti aplinkosauginį 
veiksmingumą arba gerinti paslaugų 
kokybę, pavyzdžiui, naudoti daugiau tvarių 
alternatyviųjų degalų, didinti pajėgumus, 
mažinti vėlavimų, užtikrinti tvarią plėtrą ir 
kartu išlaikyti optimalų saugos lygį (visų 
pirma tam, kad būtų įgyvendintas Europos 
OEV pagrindinis planas), rinkliavos, 
pasikonsultavus su suinteresuotosiomis 
šalimis, gali būti moduliuojamos. 
Moduliavimas atliekamas taikant 
finansiškai palankias arba nepalankias 
priemones ir prieš tai atliekama analizė, 
kurioje patvirtinama, kaip bus 
užtikrinamas neutralus poveikis oro eismo 
paslaugų teikėjų pajamoms.

Or. en

Pagrindimas

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis rengiamos tam, kad bet kokie tokie sprendimai 
nebūtų priimami vienašališkai.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekiant skatinti oro navigacijos 
paslaugų teikėjus, oro uostus ir oro erdvės 

5. Siekiant skatinti oro navigacijos 
paslaugų teikėjus, oro uostus ir oro erdvės 
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naudotojus padėti didinti aplinkosauginį 
veiksmingumą arba gerinti paslaugų 
kokybę, pavyzdžiui, naudoti daugiau tvarių 
alternatyviųjų degalų, didinti pajėgumus, 
mažinti vėlavimų, užtikrinti tvarią plėtrą ir 
kartu išlaikyti optimalų saugos lygį (visų 
pirma tam, kad būtų įgyvendintas Europos 
OEV pagrindinis planas), rinkliavos 
moduliuojamos. Moduliavimas atliekamas 
taikant finansiškai palankias arba 
nepalankias priemones ir nedarant poveikio 
oro eismo paslaugų teikėjų pajamoms.

naudotojus padėti didinti aplinkosauginį 
veiksmingumą arba gerinti paslaugų 
kokybę, pavyzdžiui, naudoti daugiau tvarių 
alternatyviųjų degalų, alternatyvias 
aplinkai nekenkiančiu kuru grindžiamas 
technologijas, arba kokybiškas paslaugas, 
pavyzdžiui, didinti pajėgumus, mažinti 
vėlavimų, užtikrinti tvarią plėtrą ir kartu 
išlaikyti optimalų saugos lygį (visų pirma 
tam, kad būtų įgyvendintas Europos OEV 
pagrindinis planas), rinkliavos 
moduliuojamos. Moduliavimas atliekamas 
taikant finansiškai palankias arba 
nepalankias priemones ir nedarant poveikio 
oro eismo paslaugų teikėjų pajamoms.

Or. en

Pakeitimas 738
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekiant skatinti oro navigacijos 
paslaugų teikėjus, oro uostus ir oro erdvės 
naudotojus padėti didinti aplinkosauginį 
veiksmingumą arba gerinti paslaugų 
kokybę, pavyzdžiui, naudoti daugiau 
tvarių alternatyviųjų degalų, didinti 
pajėgumus, mažinti vėlavimų, užtikrinti 
tvarią plėtrą ir kartu išlaikyti optimalų 
saugos lygį (visų pirma tam, kad būtų 
įgyvendintas Europos OEV pagrindinis 
planas), rinkliavos moduliuojamos. 
Moduliavimas atliekamas taikant 
finansiškai palankias arba nepalankias 
priemones ir nedarant poveikio oro eismo 
paslaugų teikėjų pajamoms.

5. . Siekiant skatinti oro navigacijos 
paslaugų teikėjus ir oro erdvės naudotojus 
padėti didinti aplinkosauginį 
veiksmingumą ir tvarią plėtrą, remti 
paslaugų kokybės didinimą, pavyzdžiui, 
paslaugų, kurios padeda mažinti vėlavimų 
skaičių arba padeda įgyvendinti Europos 
OEV pagrindinį planą, kartu išlaikant 
optimalų saugos lygį, rinkliavos 
moduliuojamos. Moduliavimas atliekamas 
taikant finansiškai palankias priemones ir 
nedarant poveikio oro eismo paslaugų 
teikėjų pajamoms.

Or. en
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Pakeitimas 739
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekiant skatinti oro navigacijos 
paslaugų teikėjus, oro uostus ir oro erdvės 
naudotojus padėti didinti aplinkosauginį 
veiksmingumą arba gerinti paslaugų 
kokybę, pavyzdžiui, naudoti daugiau tvarių 
alternatyviųjų degalų, didinti pajėgumus, 
mažinti vėlavimų, užtikrinti tvarią plėtrą ir 
kartu išlaikyti optimalų saugos lygį (visų 
pirma tam, kad būtų įgyvendintas Europos 
OEV pagrindinis planas), rinkliavos 
moduliuojamos. Moduliavimas atliekamas 
taikant finansiškai palankias arba 
nepalankias priemones ir nedarant poveikio 
oro eismo paslaugų teikėjų pajamoms.

5. Siekiant skatinti oro navigacijos 
paslaugų teikėjus, oro uostus ir oro erdvės 
naudotojus padėti didinti aplinkosauginį 
veiksmingumą arba gerinti paslaugų 
kokybę, pavyzdžiui, naudoti daugiau tvarių 
alternatyviųjų degalų, didinti pajėgumus, 
mažinti vėlavimų, užtikrinti tvarią plėtrą ir 
kartu išlaikyti optimalų saugos lygį (visų 
pirma tam, kad būtų įgyvendintas Europos 
OEV pagrindinis planas), rinkliavos gali 
būti moduliuojamos. Moduliavimas 
atliekamas taikant finansiškai palankias 
arba nepalankias priemones ir nedarant 
poveikio oro eismo paslaugų teikėjų 
pajamoms.

Or. en

Pakeitimas 740
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekiant skatinti oro navigacijos 
paslaugų teikėjus, oro uostus ir oro erdvės 
naudotojus padėti didinti aplinkosauginį 
veiksmingumą arba gerinti paslaugų 
kokybę, pavyzdžiui, naudoti daugiau tvarių 
alternatyviųjų degalų, didinti pajėgumus, 
mažinti vėlavimų, užtikrinti tvarią plėtrą ir 
kartu išlaikyti optimalų saugos lygį (visų 
pirma tam, kad būtų įgyvendintas Europos 
OEV pagrindinis planas), rinkliavos 
moduliuojamos. Moduliavimas atliekamas 
taikant finansiškai palankias arba 

5. Siekiant skatinti oro navigacijos 
paslaugų teikėjus, oro uostus ir oro erdvės 
naudotojus padėti didinti aplinkosauginį 
veiksmingumą arba gerinti paslaugų 
kokybę, pavyzdžiui, naudoti daugiau tvarių 
alternatyviųjų degalų, didinti pajėgumus, 
mažinti vėlavimų, užtikrinti tvarią plėtrą ir 
kartu išlaikyti optimalų saugos lygį (visų 
pirma tam, kad būtų įgyvendintas Europos 
OEV pagrindinis planas), rinkliavos gali 
būti moduliuojamos. Moduliavimas 
atliekamas taikant finansiškai palankias 
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nepalankias priemones ir nedarant poveikio 
oro eismo paslaugų teikėjų pajamoms.

arba nepalankias priemones ir nedarant 
poveikio oro eismo paslaugų teikėjų 
pajamoms.

Or. en

Pagrindimas

Rinkliavų moduliavimas turėtų būti optimalus ir taikomas tik būtinais atvejais atsižvelgiant į 
vietos ypatumus. Reikalingas preliminarus poveikio vertinimas ir išsami analizė, visų pirma 
kalbant apie pajamų neutralumą.

Pakeitimas 741
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkliavų sistemos įgyvendinimo tikslais 
Komisija patvirtina išsamius reikalavimus 
ir procedūras, susijusius su 19, 20, 21 ir 
22 straipsniais, visų pirma su sąnaudų 
bazėmis ir nustatytosiomis sąnaudomis, 
vienetinių tarifų nustatymu, paskatų 
sistemomis, rizikos pasidalijimo 
mechanizmais ir rinkliavų moduliavimu. 
Tie reikalavimai ir procedūros nustatomi 
įgyvendinimo akte, priimamame laikantis 
37 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

Siekdama užtikrinti vienodą 19–22 
straipsniuose nurodytų reikalavimų 
įgyvendinimą ir jų laikymąsi, Komisija, 
siekdama 1 straipsnyje nustatytų tikslų, 
laikydamasi 37 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros, 
priima įgyvendinimo aktus, kuriuose 
nustato išsamias nuostatas dėl:
a) taisyklių ir procedūrų, kurias taikant 
nustatomos nustatytos sąnaudos ir 
sąnaudų bazės, kaip nurodyta 19 ir 20 
straipsniuose;
b) taisyklės ir procedūros, kurias taikant 
nustatomas vienetinis tarifas, kaip 
nurodyta 21 straipsnyje;
c) taisyklės ir procedūros, kurias taikant 
nustatomos rinkliavos, įskaitant rinkliavų 
moduliavimą.

Or. en

Pakeitimas 742
Andor Deli
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkliavų sistemos įgyvendinimo tikslais 
Komisija patvirtina išsamius reikalavimus 
ir procedūras, susijusius su 19, 20, 21 ir 22 
straipsniais, visų pirma su sąnaudų bazėmis 
ir nustatytosiomis sąnaudomis, vienetinių 
tarifų nustatymu, paskatų sistemomis, 
rizikos pasidalijimo mechanizmais ir 
rinkliavų moduliavimu. Tie reikalavimai ir 
procedūros nustatomi įgyvendinimo akte, 
priimamame laikantis 37 straipsnio 2 
dalyje nurodytos patariamosios 
procedūros.

Rinkliavų sistemos įgyvendinimo tikslais 
Komisija patvirtina išsamius reikalavimus 
ir procedūras, susijusius su 19, 20, 21 ir 22 
straipsniais, visų pirma su sąnaudų bazėmis 
ir nustatytosiomis sąnaudomis, vienetinių 
tarifų nustatymu, paskatų sistemomis ir 
rinkliavų moduliavimu. Tie reikalavimai ir 
procedūros nustatomi įgyvendinimo akte, 
priimamame laikantis 37 straipsnyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros. 
Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 36 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies pakeičiamas šis 
reglamentas, siekiant papildyti arba 
pakeisti neesminius dalijimosi rizika 
mechanizmo aspektus.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 743
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkliavų sistemos įgyvendinimo tikslais 
Komisija patvirtina išsamius reikalavimus 
ir procedūras, susijusius su 19, 20, 21 ir 22 
straipsniais, visų pirma su sąnaudų bazėmis 

Rinkliavų sistemos įgyvendinimo tikslais 
Komisija patvirtina išsamius reikalavimus 
ir procedūras, susijusius su 19, 20, 21 ir 22 
straipsniais, visų pirma su sąnaudų bazėmis 
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ir nustatytosiomis sąnaudomis, vienetinių 
tarifų nustatymu, paskatų sistemomis, 
rizikos pasidalijimo mechanizmais ir 
rinkliavų moduliavimu. Tie reikalavimai ir 
procedūros nustatomi įgyvendinimo akte, 
priimamame laikantis 37 straipsnio 2 
dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

ir nustatytosiomis sąnaudomis, vienetinių 
tarifų nustatymu, paskatų sistemomis, 
rizikos pasidalijimo mechanizmais ir 
rinkliavų moduliavimu. Tie reikalavimai ir 
procedūros nustatomi įgyvendinimo akte, 
priimamame laikantis 37 straipsnio 3 
dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Or. enPagrindimas

Rinkliavų sistema turi didelį poveikį oro eismo paslaugų teikimui valstybėse narėse. 
Visapusiškos veiklos rezultatų ir rinkliavų sistemos struktūros ir įgyvendinimo klausimus turi 
atidžiai išnagrinėti ir juos aiškiai patvirtinti valstybės narės dėl jų didelio poveikio Čikagos 
konvencijoje nustatytiems įsipareigojimams teikti oro navigacijos paslaugas. Todėl 
įgyvendinimo aktas turėtų būti priimtas taikant nagrinėjimo, o ne patariamąją procedūrą. 
Atitinkamai 37 straipsnio 2 dalį reikėtų iš dalies pakeisti pateikiant nuorodą ne į Reglamento 
182/2011 4 straipsnį, bet į to reglamento 5 straipsnį.

Pakeitimas 744
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkliavų sistemos įgyvendinimo tikslais 
Komisija patvirtina išsamius reikalavimus 
ir procedūras, susijusius su 19, 20, 21 ir 22 
straipsniais, visų pirma su sąnaudų bazėmis 
ir nustatytosiomis sąnaudomis, vienetinių 
tarifų nustatymu, paskatų sistemomis, 
rizikos pasidalijimo mechanizmais ir 
rinkliavų moduliavimu. Tie reikalavimai ir 
procedūros nustatomi įgyvendinimo akte, 
priimamame laikantis 37 straipsnio 2 
dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Rinkliavų sistemos įgyvendinimo tikslais 
Komisija patvirtina išsamius reikalavimus 
ir procedūras, susijusius su 19, 20, 21 ir 22 
straipsniais, visų pirma su sąnaudų bazėmis 
ir nustatytosiomis sąnaudomis, vienetinių 
tarifų nustatymu, paskatų sistemomis, 
rizikos pasidalijimo mechanizmais ir 
rinkliavų moduliavimu. Tie reikalavimai ir 
procedūros nustatomi įgyvendinimo akte, 
priimamame laikantis 37 straipsnio 3 
dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Rinkliavų sistema turi didelį poveikį oro eismo paslaugų teikimui valstybėse narėse. 
Visapusiškos veikos rezultatų ir rinkliavų sistemos struktūros ir įgyvendinimo klausimus turi 
atidžiai išnagrinėti ir juos aiškiai patvirtinti valstybės narės dėl jų didelio poveikio Čikagos 
konvencijoje nustatytiems įsipareigojimams teikti oro navigacijos paslaugas. Todėl 
įgyvendinimo aktas turėtų būti priimtas taikant nagrinėjimo, o ne patariamąją procedūrą.
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Pakeitimas 745
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkliavų sistemos įgyvendinimo tikslais 
Komisija patvirtina išsamius reikalavimus 
ir procedūras, susijusius su 19, 20, 21 ir 22 
straipsniais, visų pirma su sąnaudų bazėmis 
ir nustatytosiomis sąnaudomis, vienetinių 
tarifų nustatymu, paskatų sistemomis, 
rizikos pasidalijimo mechanizmais ir 
rinkliavų moduliavimu. Tie reikalavimai ir 
procedūros nustatomi įgyvendinimo akte, 
priimamame laikantis 37 straipsnio 2 
dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Rinkliavų sistemos įgyvendinimo tikslais 
Komisija gali patvirtinti išsamius 
reikalavimus ir procedūras, susijusius su 
19, 20, 21 ir 22 straipsniais, visų pirma su 
sąnaudų bazėmis ir nustatytosiomis 
sąnaudomis, vienetinių tarifų nustatymu, 
paskatų sistemomis, rizikos pasidalijimo 
mechanizmais ir rinkliavų moduliavimu. 
Tie reikalavimai ir procedūros nustatomi 
įgyvendinimo akte, priimamame laikantis 
37 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

Or. en

Pakeitimas 746
Markus Ferber, Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rinkliavų sistemos įgyvendinimo tikslais 
Komisija patvirtina išsamius reikalavimus 
ir procedūras, susijusius su 19, 20, 21 ir 22 
straipsniais, visų pirma su sąnaudų bazėmis 
ir nustatytosiomis sąnaudomis, vienetinių 
tarifų nustatymu, paskatų sistemomis, 
rizikos pasidalijimo mechanizmais ir 
rinkliavų moduliavimu. Tie reikalavimai ir 
procedūros nustatomi įgyvendinimo akte, 
priimamame laikantis 37 straipsnio 2 
dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Rinkliavų sistemos įgyvendinimo tikslais 
Komisija patvirtina išsamius reikalavimus 
ir procedūras, susijusius su 19, 20, 21 ir 22 
straipsniais, visų pirma su sąnaudų bazėmis 
ir nustatytosiomis sąnaudomis, vienetinių 
tarifų nustatymu, paskatų sistemomis, 
rizikos pasidalijimo mechanizmais ir 
rinkliavų moduliavimu. Tie reikalavimai ir 
procedūros nustatomi deleguotajame akte, 
priimamame laikantis 37 straipsnio 2 
dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Or. en
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Pakeitimas 747
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 36 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomos rinkliavos, įskaitant 
rinkliavų moduliavimą pagal 22 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 748
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija reguliariai tikrina, kaip 
oro eismo paslaugų teikėjai ir valstybės 
narės laikosi jiems taikomų 10–17 
straipsnių, 19–22 straipsnių ir 18 bei 23 
straipsniuose nurodytų įgyvendinimo aktų 
nuostatų. Komisija veikia konsultuodamasi 
su VRAĮ funkcijas atliekančia Agentūra ir 
nacionalinėmis priežiūros institucijomis.

1. Nedarant poveikio nacionalinių 
priežiūros institucijų ir VRAĮ užduočių 
vykdymui, Komisija nuolat tikrina, kaip 
oro eismo paslaugų teikėjai ir valstybės 
narės laikosi jiems taikomų 10–17 
straipsnių, 19–22 straipsnių ir 18 bei 23 
straipsniuose nurodytų įgyvendinimo aktų 
nuostatų. Komisija veikia konsultuodamasi 
su VRAĮ funkcijas atliekančia Agentūra ir 
nacionalinėmis priežiūros institucijomis.

7Or. enPagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad EK kompetencija peržiūrėti atitiktį išliktų tokia, kokia 
nustatyta Reglamente 550/2004, kuriame vietoje „reguliarios peržiūros“ vartojama sąvoka 
„nuolatinė peržiūra“; tai reiškia privalomą reguliarią priežiūrą, o ne nuolatinę priežiūrą ir 
peržiūrą, kuri atliekama prireikus. Nuoroda į NPI ir VRAĮ reikalinga siekiant užtikrinti, kad 
jų užduotys ir funkcijos nebūtų pažeistos Komisijai suteikus tokią kompetenciją.
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Pakeitimas 749
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija reguliariai tikrina, kaip 
oro eismo paslaugų teikėjai ir valstybės 
narės laikosi jiems taikomų 10–17 
straipsnių, 19–22 straipsnių ir 18 bei 23 
straipsniuose nurodytų įgyvendinimo aktų 
nuostatų. Komisija veikia konsultuodamasi 
su VRAĮ funkcijas atliekančia Agentūra ir 
nacionalinėmis priežiūros institucijomis.

1. Nedarant poveikio nacionalinių 
priežiūros institucijų ir VRAĮ funkcijas 
atliekančios Agentūros užduočių 
vykdymui, Komisija nuolat tikrina, kaip 
oro eismo paslaugų teikėjai ir valstybės 
narės laikosi jiems taikomų 10–17 
straipsnių, 19–22 straipsnių ir 18 bei 23 
straipsniuose nurodytų įgyvendinimo aktų 
nuostatų. Komisija veikia konsultuodamasi 
su VRAĮ funkcijas atliekančia Agentūra ir 
nacionalinėmis priežiūros institucijomis.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad EK kompetencija peržiūrėti atitiktį išliktų tokia, kokia 
nustatyta Reglamente 550/2004, kuriame vietoje „reguliarios peržiūros“ vartojama sąvoka 
„nuolatinė peržiūra“; tai reiškia privalomą reguliarią priežiūrą, o ne nuolatinę priežiūrą ir 
peržiūrą, kuri atliekama prireikus. Nuoroda į NPI ir VRAĮ reikalinga siekiant užtikrinti, kad 
jų užduotys ir funkcijos nebūtų pažeistos Komisijai suteikus tokią kompetenciją.

Pakeitimas 750
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija reguliariai tikrina, kaip 
oro eismo paslaugų teikėjai ir valstybės 
narės laikosi jiems taikomų 10–17 
straipsnių, 19–22 straipsnių ir 18 bei 23 
straipsniuose nurodytų įgyvendinimo aktų 
nuostatų. Komisija veikia konsultuodamasi 
su VRAĮ funkcijas atliekančia Agentūra ir 
nacionalinėmis priežiūros institucijomis.

1. Komisija reguliariai tikrina, kaip 
oro eismo paslaugų teikėjai ir valstybės 
narės laikosi jiems taikomų 10–17 
straipsnių, 19–22 straipsnių ir 18 bei 23 
straipsniuose nurodytų įgyvendinimo aktų 
nuostatų. Komisija veikia konsultuodamasi 
su oro erdvės naudotojais, VRAĮ funkcijas 
atliekančia Agentūra ir nacionalinėmis 
priežiūros institucijomis.
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Or. en

Pagrindimas

Oro erdvės naudotojai turėtų dalyvauti konsultacijose.

Pakeitimas 751
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
vienos ar kelių valstybių narių, 
nacionalinės priežiūros institucijos arba 
Komisijos prašymu atlieka tyrimą dėl 
įtariamo 1 punkte nurodytų reikalavimų 
nesilaikymo. Nustačiusi tų reikalavimų 
nesilaikymo požymių, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimą gali pradėti savo 
iniciatyva. Tyrimą ji užbaigia per keturis 
mėnesius nuo prašymo gavimo dienos, 
išklausiusi valstybės narės, atitinkamos 
nacionalinės priežiūros institucijos ir 
atitinkamo paskirto oro eismo paslaugų 
teikėjo. Nedarant poveikio 41 straipsnio 1 
dalies nuostatoms, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimo rezultatus 
pateikia atitinkamoms valstybėms narėms, 
atitinkamiems oro eismo paslaugų 
teikėjams ir Komisijai.

2. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
vienos ar kelių valstybių narių, 
nacionalinės priežiūros institucijos arba 
Komisijos prašymu atlieka tyrimą dėl 
įtariamo 1 punkte nurodytų reikalavimų 
nesilaikymo. Nustačiusi tų reikalavimų 
nesilaikymo požymių, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimą gali pradėti savo 
iniciatyva. Tyrimą ji užbaigia per keturis 
mėnesius nuo prašymo gavimo dienos, 
išklausiusi valstybės narės, atitinkamos 
nacionalinės priežiūros institucijos ir 
atitinkamo paskirto oro eismo paslaugų 
teikėjo, taip pat šios įstaigos darbuotojų 
atstovų. Kai dėl tokių reikalavimų 
nesilaikymo atvejų, visų pirma susijusių 
su teršalų, darančių poveikį klimatui 
sumažinimu, VRAĮ prašo, kad mokslo 
ekspertai atliktų papildomą vertinimą 
klimato srityje. Nedarant poveikio 41 
straipsnio 1 dalies nuostatoms, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra tyrimo 
rezultatus pateikia atitinkamoms 
valstybėms narėms, atitinkamiems oro 
eismo paslaugų teikėjams ir Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 752
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba



AM\1223970LT.docx 31/130 PE680.905v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
vienos ar kelių valstybių narių, 
nacionalinės priežiūros institucijos arba 
Komisijos prašymu atlieka tyrimą dėl 
įtariamo 1 punkte nurodytų reikalavimų 
nesilaikymo. Nustačiusi tų reikalavimų 
nesilaikymo požymių, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimą gali pradėti savo 
iniciatyva. Tyrimą ji užbaigia per keturis 
mėnesius nuo prašymo gavimo dienos, 
išklausiusi valstybės narės, atitinkamos 
nacionalinės priežiūros institucijos ir 
atitinkamo paskirto oro eismo paslaugų 
teikėjo. Nedarant poveikio 41 straipsnio 1 
dalies nuostatoms, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimo rezultatus 
pateikia atitinkamoms valstybėms narėms, 
atitinkamiems oro eismo paslaugų 
teikėjams ir Komisijai.

2. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
vienos ar kelių valstybių narių, 
nacionalinės priežiūros institucijos arba 
Komisijos prašymu atlieka tyrimą dėl 
įtariamo 1 punkte nurodytų reikalavimų 
nesilaikymo atvejų, susijusių su maršruto 
oro navigacijos paslaugomis. Nustačiusi tų 
reikalavimų nesilaikymo požymių, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra tyrimą gali 
pradėti savo iniciatyva. Tyrimą ji užbaigia 
per keturis mėnesius nuo prašymo gavimo 
dienos, išklausiusi valstybės narės, 
atitinkamos nacionalinės priežiūros 
institucijos ir atitinkamo paskirto oro eismo 
paslaugų teikėjo. Nedarant poveikio 41 
straipsnio 1 dalies nuostatoms, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra tyrimo 
rezultatus pateikia atitinkamoms 
valstybėms narėms, atitinkamiems oro 
eismo paslaugų teikėjams ir Komisijai. 
Tyrimo rezultatus galima apskųsti.

Or. en

Pagrindimas

Terminalo paslaugas vietos lygmeniu turi reguliuoti NPI, o VRAĮ tyrimai turėtų būti susiję tik 
su maršruto paslaugomis.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
vienos ar kelių valstybių narių, 
nacionalinės priežiūros institucijos arba 
Komisijos prašymu atlieka tyrimą dėl 
įtariamo 1 punkte nurodytų reikalavimų 

2. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
vienos ar kelių valstybių narių, 
nacionalinės priežiūros institucijos arba 
Komisijos prašymu atlieka tyrimą dėl 
įtariamo 1 punkte nurodytų reikalavimų 
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nesilaikymo. Nustačiusi tų reikalavimų 
nesilaikymo požymių, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimą gali pradėti savo 
iniciatyva. Tyrimą ji užbaigia per keturis 
mėnesius nuo prašymo gavimo dienos, 
išklausiusi valstybės narės, atitinkamos 
nacionalinės priežiūros institucijos ir 
atitinkamo paskirto oro eismo paslaugų 
teikėjo. Nedarant poveikio 41 straipsnio 1 
dalies nuostatoms, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimo rezultatus 
pateikia atitinkamoms valstybėms narėms, 
atitinkamiems oro eismo paslaugų 
teikėjams ir Komisijai.

nesilaikymo. Nustačiusi tų reikalavimų 
nesilaikymo požymių, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimą gali pradėti savo 
iniciatyva. Tyrimą ji užbaigia per keturis 
mėnesius nuo prašymo gavimo dienos, 
išklausiusi valstybės narės, atitinkamos 
nacionalinės priežiūros institucijos ir 
atitinkamo paskirto oro eismo paslaugų 
teikėjo, taip pat šios įstaigos darbuotojų 
atstovų. Nedarant poveikio 41 straipsnio 1 
dalies nuostatoms, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimo rezultatus 
pateikia atitinkamoms valstybėms narėms, 
atitinkamiems oro eismo paslaugų 
teikėjams ir Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 754
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
vienos ar kelių valstybių narių, 
nacionalinės priežiūros institucijos arba 
Komisijos prašymu atlieka tyrimą dėl 
įtariamo 1 punkte nurodytų reikalavimų 
nesilaikymo. Nustačiusi tų reikalavimų 
nesilaikymo požymių, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimą gali pradėti savo 
iniciatyva. Tyrimą ji užbaigia per keturis 
mėnesius nuo prašymo gavimo dienos, 
išklausiusi valstybės narės, atitinkamos 
nacionalinės priežiūros institucijos ir 
atitinkamo paskirto oro eismo paslaugų 
teikėjo. Nedarant poveikio 41 straipsnio 1 
dalies nuostatoms, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimo rezultatus 
pateikia atitinkamoms valstybėms narėms, 
atitinkamiems oro eismo paslaugų 
teikėjams ir Komisijai.

2. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
vienos ar kelių valstybių narių, 
nacionalinės priežiūros institucijos arba 
Komisijos prašymu atlieka tyrimą dėl 
įtariamo 1 punkte nurodytų reikalavimų 
nesilaikymo. Nustačiusi tų reikalavimų 
nesilaikymo požymių, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimą gali pradėti savo 
iniciatyva. Tyrimą ji užbaigia per keturis 
mėnesius nuo prašymo gavimo dienos, 
išklausiusi valstybės narės, atitinkamos 
nacionalinės priežiūros institucijos ir 
atitinkamo paskirto oro eismo paslaugų 
teikėjo, taip pat šios įstaigos darbuotojų 
atstovų. Nedarant poveikio 41 straipsnio 1 
dalies nuostatoms, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimo rezultatus 
pateikia atitinkamoms valstybėms narėms, 
atitinkamiems oro eismo paslaugų 
teikėjams ir Komisijai.



AM\1223970LT.docx 33/130 PE680.905v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 755
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
vienos ar kelių valstybių narių, 
nacionalinės priežiūros institucijos arba 
Komisijos prašymu atlieka tyrimą dėl 
įtariamo 1 punkte nurodytų reikalavimų 
nesilaikymo. Nustačiusi tų reikalavimų 
nesilaikymo požymių, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimą gali pradėti savo 
iniciatyva. Tyrimą ji užbaigia per keturis 
mėnesius nuo prašymo gavimo dienos, 
išklausiusi valstybės narės, atitinkamos 
nacionalinės priežiūros institucijos ir 
atitinkamo paskirto oro eismo paslaugų 
teikėjo. Nedarant poveikio 41 straipsnio 1 
dalies nuostatoms, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimo rezultatus 
pateikia atitinkamoms valstybėms narėms, 
atitinkamiems oro eismo paslaugų 
teikėjams ir Komisijai.

2. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
vienos ar kelių valstybių narių, 
nacionalinės priežiūros institucijos, 
Komisijos oro erdvės naudotojų arba 
atitinkamos jiems atstovaujančios grupės 
prašymu atlieka tyrimą dėl įtariamo 1 
punkte nurodytų reikalavimų nesilaikymo. 
Nustačiusi tų reikalavimų nesilaikymo 
požymių, VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra tyrimą gali pradėti savo 
iniciatyva. Tyrimą ji užbaigia per keturis 
mėnesius nuo prašymo gavimo dienos, 
išklausiusi valstybės narės, atitinkamos 
nacionalinės priežiūros institucijos ir 
atitinkamo paskirto oro eismo paslaugų 
teikėjo. Nedarant poveikio 41 straipsnio 1 
dalies nuostatoms, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimo rezultatus 
pateikia atitinkamoms valstybėms narėms, 
atitinkamiems oro eismo paslaugų 
teikėjams ir Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Oro erdvės naudotojai turėtų dalyvauti konsultacijose. 

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

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
vienos ar kelių valstybių narių, 
nacionalinės priežiūros institucijos arba 
Komisijos prašymu atlieka tyrimą dėl 
įtariamo 1 punkte nurodytų reikalavimų 
nesilaikymo. Nustačiusi tų reikalavimų 
nesilaikymo požymių, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimą gali pradėti savo 
iniciatyva. Tyrimą ji užbaigia per keturis 
mėnesius nuo prašymo gavimo dienos, 
išklausiusi valstybės narės, atitinkamos 
nacionalinės priežiūros institucijos ir 
atitinkamo paskirto oro eismo paslaugų 
teikėjo. Nedarant poveikio 41 straipsnio 1 
dalies nuostatoms, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimo rezultatus 
pateikia atitinkamoms valstybėms narėms, 
atitinkamiems oro eismo paslaugų 
teikėjams ir Komisijai.

2. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
vienos ar kelių valstybių narių, 
nacionalinės priežiūros institucijos arba 
Komisijos prašymu atlieka tyrimą dėl 
įtariamo 1 punkte nurodytų reikalavimų 
nesilaikymo. Nustačiusi tų reikalavimų 
nesilaikymo požymių, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimą gali pradėti savo 
iniciatyva. Tyrimą ji užbaigia per keturis 
mėnesius nuo prašymo gavimo dienos, 
išklausiusi valstybės narės, atitinkamos 
nacionalinės priežiūros institucijos ir 
atitinkamo paskirto oro eismo paslaugų 
teikėjo. Nedarant poveikio 41 straipsnio 1 
dalies nuostatoms, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimo rezultatus 
pateikia atitinkamoms valstybėms narėms, 
atitinkamiems oro eismo paslaugų 
teikėjams ir Komisijai. Tyrimo rezultatus 
galima apskųsti.

Or. en

Pakeitimas 757
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. VRAĮ funkcijas atliekanti 
Agentūra vienos ar kelių valstybių narių, 
nacionalinės priežiūros institucijos arba 
Komisijos prašymu atlieka tyrimą dėl 
įtariamo 1 punkte nurodytų reikalavimų 
nesilaikymo. Nustačiusi tų reikalavimų 
nesilaikymo požymių, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimą gali pradėti 
savo iniciatyva. Tyrimą ji užbaigia per 
keturis mėnesius nuo prašymo gavimo 
dienos, išklausiusi valstybės narės, 
atitinkamos nacionalinės priežiūros 
institucijos ir atitinkamo paskirto oro eismo 

2. VRAĮ vienos ar kelių valstybių 
narių, nacionalinės priežiūros institucijos 
arba Komisijos prašymu atlieka tyrimą dėl 
įtariamo 1 punkte nurodytų reikalavimų 
nesilaikymo. Nustačiusi tų reikalavimų 
nesilaikymo požymių, VRAĮ tyrimą gali 
pradėti savo iniciatyva. Tyrimą ji užbaigia 
per keturis mėnesius nuo prašymo gavimo 
dienos, išklausiusi valstybės narės, 
atitinkamos nacionalinės priežiūros 
institucijos ir atitinkamo paskirto oro eismo 
paslaugų teikėjo. Nedarant poveikio 41 
straipsnio 1 dalies nuostatoms, VRAĮ 
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paslaugų teikėjo. Nedarant poveikio 41 
straipsnio 1 dalies nuostatoms, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra tyrimo 
rezultatus pateikia atitinkamoms 
valstybėms narėms, atitinkamiems oro 
eismo paslaugų teikėjams ir Komisijai.

tyrimo rezultatus pateikia atitinkamoms 
valstybėms narėms, atitinkamiems oro 
eismo paslaugų teikėjams ir Komisijai. 
Tyrimo rezultatus galima apskųsti.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
vienos ar kelių valstybių narių, 
nacionalinės priežiūros institucijos arba 
Komisijos prašymu atlieka tyrimą dėl 
įtariamo 1 punkte nurodytų reikalavimų 
nesilaikymo. Nustačiusi tų reikalavimų 
nesilaikymo požymių, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimą gali pradėti 
savo iniciatyva. Tyrimą ji užbaigia per 
keturis mėnesius nuo prašymo gavimo 
dienos, išklausiusi valstybės narės, 
atitinkamos nacionalinės priežiūros 
institucijos ir atitinkamo paskirto oro eismo 
paslaugų teikėjo. Nedarant poveikio 41 
straipsnio 1 dalies nuostatoms, VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra tyrimo 
rezultatus pateikia atitinkamoms 
valstybėms narėms, atitinkamiems oro 
eismo paslaugų teikėjams ir Komisijai.

2. VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra 
vienos ar kelių valstybių narių, 
nacionalinės priežiūros institucijos arba 
Komisijos prašymu atlieka tyrimą dėl 
įtariamo 1 punkte nurodytų reikalavimų 
nesilaikymo. Nustačiusi tų reikalavimų 
nesilaikymo požymių, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimą pradeda savo 
iniciatyva. Tyrimą ji užbaigia per keturis 
mėnesius nuo prašymo gavimo dienos, 
išklausiusi valstybės narės, atitinkamos 
nacionalinės priežiūros institucijos ir 
atitinkamo paskirto oro eismo paslaugų 
teikėjo. Nedarant poveikio 41 straipsnio 1 
dalies nuostatoms, VRAĮ funkcijas 
atliekanti Agentūra tyrimo rezultatus 
pateikia atitinkamoms valstybėms narėms, 
atitinkamiems oro eismo paslaugų 
teikėjams ir Komisijai.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali parengti nuomonę 
dėl to, ar valstybės narės ir (arba) oro 
eismo paslaugų teikėjai laikosi 10–17 
straipsnių, 19–22 straipsnių ir 18 bei 23 
straipsniuose nurodytų įgyvendinimo aktų 
nuostatų; šią nuomonę ji pateikia 
atitinkamai valstybei narei ar valstybėms 
narėms ir atitinkamam oro eismo paslaugų 
teikėjui.

3. Komisija parengia nuomonę dėl to, 
ar valstybės narės ir (arba) oro eismo 
paslaugų teikėjai laikosi 10–17 straipsnių, 
19–22 straipsnių ir 18 bei 23 straipsniuose 
nurodytų įgyvendinimo aktų nuostatų; šią 
nuomonę ji pateikia atitinkamai valstybei 
narei ar valstybėms narėms ir atitinkamam 
oro eismo paslaugų teikėjui.

Or. en

Pakeitimas 760
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Oro navigacijos paslaugų teikėjai, 
nepriklausomai nuo jų nuosavybės 
sistemos arba teisinės struktūros, kasmet 
parengia ir paskelbia savo finansines 
ataskaitas. Šios finansinės ataskaitos turi 
atitikti Sąjungos patvirtintus tarptautinius 
apskaitos standartus. Jei dėl oro 
navigacijos paslaugų teikėjo teisinio 
statuso neįmanoma laikytis visų 
tarptautinių apskaitos standartų, paslaugų 
teikėjas užtikrina, kad jų būtų laikomasi 
kiek įmanoma didesniu mastu. Oro 
navigacijos paslaugų teikėjai skelbia 
metines ataskaitas ir yra reguliariai 
atliekamas nepriklausomas šioje dalyje 
nurodytų jų finansinių ataskaitų auditas.

1. Atsižvelgiant į konfidencialios 
informacijos apsaugą ir išskyrus atvejus, 
susijusius su oro navigacijos paslaugomis, 
kurios teikiamos rinkos sąlygomis pagal 8 
straipsnį, oro navigacijos paslaugų teikėjai, 
nepriklausomai nuo jų nuosavybės 
sistemos arba teisinės struktūros, kasmet 
parengia ir paskelbia savo finansines 
ataskaitas. Šios finansinės ataskaitos turi 
atitikti Sąjungos patvirtintus tarptautinius 
apskaitos standartus. Jei dėl oro 
navigacijos paslaugų teikėjo teisinio 
statuso neįmanoma laikytis visų 
tarptautinių apskaitos standartų, paslaugų 
teikėjas užtikrina, kad jų būtų laikomasi 
kiek įmanoma didesniu mastu. Oro 
navigacijos paslaugų teikėjai skelbia 
metines ataskaitas ir yra reguliariai 
atliekamas nepriklausomas šioje dalyje 
nurodytų jų finansinių ataskaitų auditas.

Or. en
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Pagrindimas

Konkurencinėmis sąlygomis veikiantiems subjektams neturėtų būti taikomas reikalavimas 
skelbti išsamią finansinę informaciją, dėl kurios galėtų būti iškraipoma konkurencija. Jeigu 
dėl paslaugos kainos gali būti deramasi, ši informacija laikoma ypač slapta. 

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

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Oro navigacijos paslaugų teikėjai, 
nepriklausomai nuo jų nuosavybės 
sistemos arba teisinės struktūros, kasmet 
parengia ir paskelbia savo finansines 
ataskaitas. Šios finansinės ataskaitos turi 
atitikti Sąjungos patvirtintus tarptautinius 
apskaitos standartus. Jei dėl oro 
navigacijos paslaugų teikėjo teisinio 
statuso neįmanoma laikytis visų 
tarptautinių apskaitos standartų, paslaugų 
teikėjas užtikrina, kad jų būtų laikomasi 
kiek įmanoma didesniu mastu. Oro 
navigacijos paslaugų teikėjai skelbia 
metines ataskaitas ir yra reguliariai 
atliekamas nepriklausomas šioje dalyje 
nurodytų jų finansinių ataskaitų auditas.

1. Oro navigacijos paslaugų teikėjai, 
nepriklausomai nuo jų nuosavybės 
sistemos arba teisinės struktūros, kasmet 
parengia ir paskelbia savo finansines 
ataskaitas. Šios finansinės ataskaitos turi 
atitikti Sąjungos patvirtintus tarptautinius 
apskaitos standartus. Jei dėl oro 
navigacijos paslaugų teikėjo teisinio 
statuso neįmanoma laikytis visų 
tarptautinių apskaitos standartų, paslaugų 
teikėjas užtikrina, kad jų būtų laikomasi 
praėjus 1 metams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo. Oro navigacijos paslaugų 
teikėjai skelbia metines ataskaitas ir yra 
reguliariai atliekamas nepriklausomas šioje 
dalyje nurodytų jų finansinių ataskaitų 
auditas.

Or. en

Pakeitimas 762
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės priežiūros institucijos 
ir VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra turi 
teisę susipažinti su jų prižiūrimų oro 

2. Nacionalinės priežiūros institucijos 
ir VRAĮ turi teisę susipažinti su jų 
prižiūrimų oro navigacijos paslaugų teikėjų 
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navigacijos paslaugų teikėjų finansinėmis 
ataskaitomis. Valstybės narės gali nuspręsti 
teisę susipažinti su šiomis finansinėmis 
ataskaitomis suteikti ir kitoms priežiūros 
institucijoms.

finansinėmis ataskaitomis. Galimybė 
susipažinti su šiomis ataskaitomis VRAĮ 
suteikiama tais atvejais, kai tai 
akivaizdžiai būtina jos užduotims įvykdyti 
ir gavus išankstinį atitinkamos 
nacionalinės priežiūros institucijos 
sutikimą. Valstybės narės gali nuspręsti 
teisę susipažinti su šiomis finansinėmis 
ataskaitomis suteikti ir kitoms priežiūros 
institucijoms.

Or. enPagrindimas

Kadangi NPI paslaugų teikėjų atžvilgiu turi bendro pobūdžio reguliavimo įsipareigojimus, 
prieiga prie ONPT ataskaitų pirmiausia turėtų būti suteikta NPI, o ne VRAĮ. Prieiga prie 
VRAĮ turėtų būti suteikta tik išimtinėmis aplinkybėmis, kai to reikia VRAĮ funkcijoms įvykdyti 
ir tik gavus NPI sutikimą.

Pakeitimas 763
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės priežiūros institucijos 
ir VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra turi 
teisę susipažinti su jų prižiūrimų oro 
navigacijos paslaugų teikėjų finansinėmis 
ataskaitomis. Valstybės narės gali nuspręsti 
teisę susipažinti su šiomis finansinėmis 
ataskaitomis suteikti ir kitoms priežiūros 
institucijoms.

2. Nacionalinės priežiūros institucijos 
turi teisę susipažinti su jų prižiūrimų oro 
navigacijos paslaugų teikėjų finansinėmis 
ataskaitomis. Galimybė susipažinti su 
šiomis ataskaitomis VRAĮ funkcijas 
atliekančiai Agentūrai suteikiama tais 
atvejais, kai tai akivaizdžiai būtina jos 
užduotims įvykdyti ir gavus išankstinį 
atitinkamos nacionalinės priežiūros 
institucijos sutikimą. Valstybės narės gali 
nuspręsti teisę susipažinti su šiomis 
finansinėmis ataskaitomis suteikti ir kitoms 
priežiūros institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi NPI paslaugų teikėjų atžvilgiu turi bendro pobūdžio reguliavimo įsipareigojimus, 
prieiga prie ONPT ataskaitų pirmiausia turėtų būti suteikta NPI, o ne VRAĮ. Prieiga prie 
VRAĮ turėtų būti suteikta tik išimtinėmis aplinkybėmis, kai to reikia VRAĮ funkcijoms įvykdyti 
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ir tik gavus NPI sutikimą.

Pakeitimas 764
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės priežiūros institucijos 
ir VRAĮ funkcijas atliekanti Agentūra turi 
teisę susipažinti su jų prižiūrimų oro 
navigacijos paslaugų teikėjų finansinėmis 
ataskaitomis. Valstybės narės gali nuspręsti 
teisę susipažinti su šiomis finansinėmis 
ataskaitomis suteikti ir kitoms priežiūros 
institucijoms.

2. Nacionalinės priežiūros institucijos, 
oro erdvės naudotojai arba atitinkama 
jiems atstovaujanti grupė ir VRAĮ 
funkcijas atliekanti Agentūra turi teisę 
susipažinti su jų prižiūrimų oro navigacijos 
paslaugų teikėjų finansinėmis ataskaitomis. 
Valstybės narės gali nuspręsti teisę 
susipažinti su šiomis finansinėmis 
ataskaitomis suteikti ir kitoms priežiūros 
institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Oro erdvės naudotojai turėtų dalyvauti konsultacijose.

Pakeitimas 765
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Oro navigacijos paslaugų teikėjai 
kiekvienos oro navigacijos paslaugos 
apskaitą savo vidaus apskaitos sistemoje 
tvarko atskirai, kaip jie privalėtų daryti, jei 
šias paslaugas teiktų atskiros įmonės – taip 
siekiama išvengti diskriminavimo, 
kryžminio subsidijavimo ir konkurencijos 
iškraipymo. Oro navigacijos paslaugų 
teikėjas kiekvienos veiklos apskaitą 
atskirai tvarko ir tais atvejais, kai:

3. Nedarant poveikio 46 straipsnio 2 
daliai, oro navigacijos paslaugų teikėjai 
kiekvienos oro navigacijos paslaugos 
apskaitą savo vidaus apskaitos sistemoje 
tvarko atskirai, kaip jie privalėtų daryti, jei 
šias paslaugas teiktų atskiros įmonės – taip 
siekiama išvengti diskriminavimo, 
kryžminio subsidijavimo ir konkurencijos 
iškraipymo laikantis 20 straipsnio 5 
dalies. Oro navigacijos paslaugų teikėjas 
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kiekvienos veiklos apskaitą atskirai tvarko 
ir tais atvejais, kai: 

Or. en

Pakeitimas 766
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Oro navigacijos paslaugų teikėjai 
kiekvienos oro navigacijos paslaugos 
apskaitą savo vidaus apskaitos sistemoje 
tvarko atskirai, kaip jie privalėtų daryti, jei 
šias paslaugas teiktų atskiros įmonės – taip 
siekiama išvengti diskriminavimo, 
kryžminio subsidijavimo ir konkurencijos 
iškraipymo. Oro navigacijos paslaugų 
teikėjas kiekvienos veiklos apskaitą 
atskirai tvarko ir tais atvejais, kai:

3. Nedarant poveikio 46 straipsnio 2 
daliai, oro navigacijos paslaugų teikėjai 
kiekvienos oro navigacijos paslaugos 
apskaitą savo vidaus apskaitos sistemoje 
tvarko atskirai, kaip jie privalėtų daryti, jei 
šias paslaugas teiktų atskiros įmonės – taip 
siekiama išvengti diskriminavimo, 
kryžminio subsidijavimo pagal 20 
straipsnio 5 dalį ir konkurencijos 
iškraipymo. Oro navigacijos paslaugų 
teikėjas kiekvienos veiklos apskaitą 
atskirai tvarko ir tais atvejais, kai:

Or. en

Pagrindimas

Pereinamasis laikotarpis yra reikalingas siekiant sudaryti sąlygas ONPT patikslinti vidaus 
procesus ir įgyvendinti naujas procedūras ir sistemas. Todėl pateikiama nuoroda į 46 
straipsnio 2 dalį, kuri dėl šios priežasties turėtų būti iš dalies pakeista.

Pakeitimas 767
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jis teikia oro navigacijos paslaugas 
ir vykdo kitą bet kokios rūšies veiklą, 
įskaitant bendrų informacijos paslaugų 

b) jis teikia oro navigacijos paslaugas 
ir vykdo kitą bet kokios rūšies veiklą, 
įskaitant UAVIS;
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teikimą;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatytosios sąnaudos, faktinės 
sąnaudos ir teikiant oro navigacijos 
paslaugas gautos pajamos suskirstomos į 
su darbuotojais susijusias sąnaudas, kitas 
(su darbuotojais nesusijusias) veiklos 
sąnaudas, nusidėvėjimo sąnaudas, 
kapitalo sąnaudas, su VRAĮ funkcijas 
atliekančiai Agentūrai mokamomis 
mokesčiais ir rinkliavomis susijusias 
sąnaudas ir ypatingąsias sąnaudas ir 
skelbiamos viešai, laikantis 
konfidencialios informacijos apsaugos 
reikalavimų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 769
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatytosios sąnaudos, faktinės 
sąnaudos ir teikiant oro navigacijos 
paslaugas gautos pajamos suskirstomos į 
su darbuotojais susijusias sąnaudas, kitas 
(su darbuotojais nesusijusias) veiklos 
sąnaudas, nusidėvėjimo sąnaudas, 
kapitalo sąnaudas, su VRAĮ funkcijas 
atliekančiai Agentūrai mokamomis 

Išbraukta.
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mokesčiais ir rinkliavomis susijusias 
sąnaudas ir ypatingąsias sąnaudas ir 
skelbiamos viešai, laikantis 
konfidencialios informacijos apsaugos 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 770
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatytosios sąnaudos, faktinės 
sąnaudos ir teikiant oro navigacijos 
paslaugas gautos pajamos suskirstomos į 
su darbuotojais susijusias sąnaudas, kitas 
(su darbuotojais nesusijusias) veiklos 
sąnaudas, nusidėvėjimo sąnaudas, 
kapitalo sąnaudas, su VRAĮ funkcijas 
atliekančiai Agentūrai mokamomis 
mokesčiais ir rinkliavomis susijusias 
sąnaudas ir ypatingąsias sąnaudas ir 
skelbiamos viešai, laikantis 
konfidencialios informacijos apsaugos 
reikalavimų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 771
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatytosios sąnaudos, faktinės sąnaudos 
ir teikiant oro navigacijos paslaugas gautos 
pajamos suskirstomos į su darbuotojais 
susijusias sąnaudas, kitas (su darbuotojais 
nesusijusias) veiklos sąnaudas, 

Nustatytosios sąnaudos, faktinės sąnaudos 
ir teikiant oro navigacijos paslaugas gautos 
pajamos suskirstomos į su darbuotojais 
susijusias sąnaudas, kitas (su darbuotojais 
nesusijusias) veiklos sąnaudas, 
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nusidėvėjimo sąnaudas, kapitalo sąnaudas, 
su VRAĮ funkcijas atliekančiai Agentūrai 
mokamomis mokesčiais ir rinkliavomis 
susijusias sąnaudas ir ypatingąsias 
sąnaudas ir skelbiamos viešai, laikantis 
konfidencialios informacijos apsaugos 
reikalavimų.

nusidėvėjimo sąnaudas, kapitalo sąnaudas, 
su nacionalinei priežiūros institucijai, 
nacionalinei kompetentingai institucijai, 
Agentūrai ir VRAĮ funkcijas atliekančiai 
Agentūrai mokamomis mokesčiais ir 
rinkliavomis susijusias sąnaudas ir 
ypatingąsias sąnaudas ir skelbiamos viešai, 
laikantis konfidencialios informacijos 
apsaugos reikalavimų.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatytosios sąnaudos, faktinės sąnaudos 
ir teikiant oro navigacijos paslaugas gautos 
pajamos suskirstomos į su darbuotojais 
susijusias sąnaudas, kitas (su 
darbuotojais nesusijusias) veiklos 
sąnaudas, nusidėvėjimo sąnaudas, kapitalo 
sąnaudas, su VRAĮ funkcijas atliekančiai 
Agentūrai mokamomis mokesčiais ir 
rinkliavomis susijusias sąnaudas ir 
ypatingąsias sąnaudas ir skelbiamos viešai, 
laikantis konfidencialios informacijos 
apsaugos reikalavimų.

Nustatytosios sąnaudos, faktinės sąnaudos 
ir teikiant oro navigacijos paslaugas gautos 
pajamos suskirstomos į veiklos sąnaudas, 
nusidėvėjimo sąnaudas, kapitalo sąnaudas, 
su VRAĮ funkcijas atliekančiai Agentūrai 
mokamomis mokesčiais ir rinkliavomis 
susijusias sąnaudas ir ypatingąsias 
sąnaudas ir skelbiamos viešai, laikantis 
konfidencialios informacijos apsaugos 
reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 773
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nacionalinė priežiūros institucija 
arba jos patvirtintas nuo atitinkamo oro 

4. Nacionalinė priežiūros institucija 
arba jos patvirtintas nuo atitinkamo oro 
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navigacijos paslaugų teikėjo 
nepriklausomas subjektas atlieka pagal 19 
straipsnio 6 dalį pateiktų finansinių 
duomenų apie sąnaudas ir pajamas, taip 
pat kitos vienetiniams tarifams apskaičiuoti 
svarbios informacijos auditą arba 
patikrinimą. Audito išvados skelbiamos 
viešai.

navigacijos paslaugų teikėjo 
nepriklausomas subjektas atlieka pagal 19 
straipsnio 6 dalį pateiktų finansinių 
duomenų apie sąnaudas, taip pat kitos 
vienetiniams tarifams apskaičiuoti svarbios 
informacijos auditą arba patikrinimą. Apie 
audito išvadas nacionalinė priežiūros 
institucija praneša oro navigacijos 
paslaugų teikėjui, atitinkamai valstybei 
narei ir VRAĮ funkcijas atliekančiai 
Agentūrai, jei tai susiję su maršruto 
paslaugomis. 

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme nepaaiškinama, kaip audito išvados turėtų būti skelbiamos viešai kartu apsaugant 
jose esančią konfidencialią informaciją.

Pakeitimas 774
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nacionalinė priežiūros institucija 
arba jos patvirtintas nuo atitinkamo oro 
navigacijos paslaugų teikėjo 
nepriklausomas subjektas atlieka pagal 19 
straipsnio 6 dalį pateiktų finansinių 
duomenų apie sąnaudas ir pajamas, taip 
pat kitos vienetiniams tarifams apskaičiuoti 
svarbios informacijos auditą arba 
patikrinimą. Audito išvados skelbiamos 
viešai.

4. Nacionalinė priežiūros institucija 
arba jos patvirtintas nuo atitinkamo oro 
navigacijos paslaugų teikėjo 
nepriklausomas subjektas atlieka pagal 19 
straipsnio 6 dalį pateiktų finansinių 
duomenų apie sąnaudas, taip pat kitos 
vienetiniams tarifams apskaičiuoti svarbios 
informacijos auditą arba patikrinimą. Apie 
audito išvadas nacionalinė priežiūros 
institucija praneša oro navigacijos 
paslaugų teikėjui, atitinkamai valstybei 
narei ir VRAĮ, jei tai susiję su maršruto 
paslaugomis.

Or. enPagrindimas

Siekiama paaiškinti, kaip 25 straipsni 4 dalyje nurodytos audito išvados turėtų būti 
skelbiamos viešai kartu užtikrinant konfidencialią / slaptą informaciją, kuri gali būti 
pateikiama tokiose išvadose.
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Pakeitimas 775
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nacionalinė priežiūros institucija 
arba jos patvirtintas nuo atitinkamo oro 
navigacijos paslaugų teikėjo 
nepriklausomas subjektas atlieka pagal 19 
straipsnio 6 dalį pateiktų finansinių 
duomenų apie sąnaudas ir pajamas, taip pat 
kitos vienetiniams tarifams apskaičiuoti 
svarbios informacijos auditą arba 
patikrinimą. Audito išvados skelbiamos 
viešai.

4. Nacionalinė priežiūros institucija 
arba jos patvirtintas nuo atitinkamo oro 
navigacijos paslaugų teikėjo 
nepriklausomas subjektas, pasikonsultavę 
su oro erdvės naudotojais, atlieka pagal 19 
straipsnio 6 dalį pateiktų finansinių 
duomenų apie sąnaudas ir pajamas, taip pat 
kitos vienetiniams tarifams apskaičiuoti 
svarbios informacijos auditą arba 
patikrinimą. Audito išvados skelbiamos 
viešai.

Or. en

Pagrindimas

Oro erdvės naudotojai turėtų dalyvauti konsultacijose.

Pakeitimas 776
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a straipsnis
Sektoriaus subjektų partnerystės

Oro navigacijos paslaugų teikėjai gali 
bendradarbiauti, kad sudarytų 
pramonines partnerystes. Pasitelkiant 
sektoriaus subjektų partnerystes galima 
paremti vieną ar daugiau funkcinių oro 
erdvės blokų arba tokio bloko dalį, kad 
būtų pasiekti geriausi veiklos rezultatai.
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Or. en

Pagrindimas

Tai yra 2014 m. Europos Parlamento pakeitimo Nr. 128 dalis. Manome, kad jis yra svarbus 
siekiant išlaikyti šią nuorodą tekste.

Pakeitimas 777
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
25 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25b straipsnis
Funkciniai oro erdvės blokai

1. Valstybės narės gali imtis visų būtinų 
priemonių, kad užtikrintų, jog funkciniai 
oro erdvės blokai būtų įgyvendinti, 
siekdamos užtikrinti reikalaujamą bendro 
Europos dangaus oro eismo valdymo 
tinklo pajėgumą ir veiksmingumą bei 
išlaikyti aukštą saugos lygį ir pagerinti 
bendrą oro transporto sistemos veikimą 
bei sumažinti poveikį.
Valstybės narės gali kartu vykdyti 
užduotis ir pareigas pagal šį reglamentą ir 
tai gali daryti funkcinio oro erdvės bloko 
lygmeniu. Prireikus, į bendradarbiavimą 
galima įtraukti funkciniuose oro erdvės 
blokuose dalyvaujančias trečiąsias šalis.

Or. en

Pagrindimas

Pradinio 9a straipsnio dėl funkcinių oro erdvės blokų dalį, kuri Komisijos pasiūlyme buvo 
išbraukta, įtraukiame dar kartą, kad būtų sudarytos sąlygos užtikrinti savanorišką funkcinių 
oro erdvės blokų tęstinumą.

Pakeitimas 778
Karima Delli
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Oro eismo valdymo tinklo 
funkcijomis užtikrinamas tvarus ir 
efektyvus oro erdvės ir ribotų išteklių 
naudojimas. Jomis taip pat užtikrinama, 
kad oro erdvės naudotojai galėtų vykdyti 
skrydžius ekologiškiausiomis 
trajektorijomis, kartu sudarant kuo 
geresnes sąlygas naudotis oro erdve ir oro 
navigacijos paslaugomis. Tos 2 ir 3 dalyse 
išvardytos tinklo funkcijos padeda siekti 
Sąjungos masto tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių ir yra grindžiamos veiklos 
poreikiais.

1. Oro eismo valdymo tinklo 
funkcijomis užtikrinamas tvarus ir 
efektyvus oro erdvės ir ribotų išteklių 
naudojimas. Jomis taip pat užtikrinama, 
kad oro erdvės naudotojai galėtų vykdyti 
skrydžius ekologiškiausiomis 
trajektorijomis, siekiant užtikrinti, kad 
bendras klimatui poveikį darančių 
išmetamų teršalų kiekis iš viso būtų 
sumažintas 10 proc., kartu sudarant 
skaidrias, nediskriminacines sąlygas 
naudotis oro erdve ir oro navigacijos 
paslaugomis. Tos 2 ir 3 dalyse išvardytos 
tinklo funkcijos padeda siekti Sąjungos 
masto tikslinių veiklos rezultatų rodiklių ir 
yra grindžiamos veiklos poreikiais, visų 
pirma laiku mažinamu išmetamų teršalų 
kiekiu laikantis Europos klimato teisės 
akto ir visapusiškai atsižvelgiant į 
Europos žaliojo kurso tikslus.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Oro eismo valdymo tinklo 
funkcijomis užtikrinamas tvarus ir 
efektyvus oro erdvės ir ribotų išteklių 
naudojimas. Jomis taip pat užtikrinama, 
kad oro erdvės naudotojai galėtų vykdyti 
skrydžius ekologiškiausiomis 
trajektorijomis, kartu sudarant kuo 
geresnes sąlygas naudotis oro erdve ir oro 
navigacijos paslaugomis. Tos 2 ir 3 dalyse 
išvardytos tinklo funkcijos padeda siekti 

1. Oro eismo valdymo tinklo 
funkcijomis siekiama užtikrinti tvarų ir 
efektyvų oro erdvės ir ribotų išteklių 
naudojimą. Jomis taip pat užtikrinama, kad 
oro erdvės naudotojai galėtų vykdyti 
skrydžius ekologiškomis trajektorijomis, 
kartu sudarant kuo geresnes sąlygas 
naudotis oro erdve ir oro navigacijos 
paslaugomis bei išvengiant perkrovos. Tos 
2 ir 3 dalyse išvardytos tinklo funkcijos 
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Sąjungos masto tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių ir yra grindžiamos veiklos 
poreikiais.

padeda siekti Sąjungos masto tikslinių 
veiklos rezultatų rodiklių ir yra 
grindžiamos veiklos poreikiais, paisant 
reguliavimo ir veiklos užduočių 
atskyrimo, nedarant poveikio valstybių 
narių suverenumui savo oro erdvėje ir 
pareigoms, susijusios su viešąja tvarka, 
saugumu ir gynyba.

Or. en

Pakeitimas 780
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Oro eismo valdymo tinklo 
funkcijomis užtikrinamas tvarus ir 
efektyvus oro erdvės ir ribotų išteklių 
naudojimas. Jomis taip pat užtikrinama, 
kad oro erdvės naudotojai galėtų vykdyti 
skrydžius ekologiškiausiomis 
trajektorijomis, kartu sudarant kuo 
geresnes sąlygas naudotis oro erdve ir oro 
navigacijos paslaugomis. Tos 2 ir 3 dalyse 
išvardytos tinklo funkcijos padeda siekti 
Sąjungos masto tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių ir yra grindžiamos veiklos 
poreikiais.

1. Oro eismo valdymo tinklo 
funkcijomis užtikrinamas tvarus ir 
efektyvus oro erdvės ir ribotų išteklių 
naudojimas. Jomis taip pat užtikrinama, 
kad oro erdvės naudotojai galėtų vykdyti 
skrydžius ekologiškiausiomis 
trajektorijomis, kartu sudarant kuo 
geresnes sąlygas naudotis oro erdve ir oro 
navigacijos paslaugomis. Tos 2 ir 3 dalyse 
išvardytos tinklo funkcijos padeda siekti 
Sąjungos masto tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių ir yra grindžiamos veiklos 
poreikiais ir jomis siekiama remti 
nacionaliniu ir funkcinių oro erdvės 
blokų lygmeniu įgyvendinamas 
iniciatyvas, be to, šis funkcijos vykdomos 
paisant reguliavimo ir veiklos užduočių 
atskyrimo.

Or. en

Pagrindimas

Pakartotinai įterpiamas tekstas, kurį Komisija išbraukė, siekiant užtikrinti savanorišką 
funkcinių oro erdvės blokų išlaikymą.
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Pakeitimas 781
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Oro eismo valdymo tinklo 
funkcijomis užtikrinamas tvarus ir 
efektyvus oro erdvės ir ribotų išteklių 
naudojimas. Jomis taip pat užtikrinama, 
kad oro erdvės naudotojai galėtų vykdyti 
skrydžius ekologiškiausiomis 
trajektorijomis, kartu sudarant kuo 
geresnes sąlygas naudotis oro erdve ir oro 
navigacijos paslaugomis. Tos 2 ir 3 dalyse 
išvardytos tinklo funkcijos padeda siekti 
Sąjungos masto tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių ir yra grindžiamos veiklos 
poreikiais.

1. Oro eismo valdymo tinklo 
funkcijomis užtikrinamas tvarus ir 
efektyvus oro erdvės ir ribotų išteklių 
naudojimas. Jomis taip pat užtikrinama, 
kad oro erdvės naudotojai galėtų vykdyti 
skrydžius optimaliomis trajektorijomis, 
kartu sudarant kuo geresnes sąlygas 
naudotis oro erdve ir oro navigacijos 
paslaugomis. Tos 2 ir 3 dalyse išvardytos 
tinklo funkcijos padeda siekti Sąjungos 
masto tikslinių veiklos rezultatų rodiklių ir 
yra grindžiamos veiklos poreikiais ir jomis 
siekiama remti nacionaliniu ir, kai 
tinkama, daugiašaliu lygmeniu 
įgyvendinamas iniciatyvas, be to, šios 
funkcijos vykdomos paisant reguliavimo 
ir veiklos užduočių atskyrimo.

Or. enPagrindimas

Dėmesys „ekologiškiausioms trajektorijoms“ gali sukelti problemų oro erdvėje, o dėmesį 
skiriant „optimalioms“ trajektorijoms, galima atsižvelgti į visus veiksnius. Dėl nuorodos į 
„atitinkamas daugiašales iniciatyvas“, pažymėtina, kad, pvz., svarbu atkreipti dėmesį į tai, 
kad būtų galima savanoriškai tęsti bendradarbiavimą funkciniuose oro erdvės blokuose. 
Funkcinių oro erdvės blokų iniciatyvos iki šiol nėra privalomai nutraukiamos pagal 
reglamentą.

Pakeitimas 782
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Oro eismo valdymo tinklo 
funkcijomis užtikrinamas tvarus ir 
efektyvus oro erdvės ir ribotų išteklių 
naudojimas. Jomis taip pat užtikrinama, 

1. Oro eismo valdymo tinklo 
funkcijomis užtikrinamas tvarus ir 
efektyvus oro erdvės ir ribotų išteklių 
naudojimas, laikantis Čikagos konvencijos 
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kad oro erdvės naudotojai galėtų vykdyti 
skrydžius ekologiškiausiomis 
trajektorijomis, kartu sudarant kuo 
geresnes sąlygas naudotis oro erdve ir oro 
navigacijos paslaugomis. Tos 2 ir 3 dalyse 
išvardytos tinklo funkcijos padeda siekti 
Sąjungos masto tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių ir yra grindžiamos veiklos 
poreikiais.

nuostatų. Jomis taip pat užtikrinama, kad 
oro erdvės naudotojai galėtų vykdyti 
skrydžius ekologiškiausiomis 
trajektorijomis, kartu sudarant sąžiningas 
ir pagrįstas sąlygas naudotis oro erdve ir 
oro navigacijos paslaugomis. Tos 2 ir 3 
dalyse išvardytos tinklo funkcijos padeda 
siekti Sąjungos masto tikslinių veiklos 
rezultatų rodiklių ir yra grindžiamos 
veiklos poreikiais ir šios funkcijos 
vykdomos paisant reguliavimo ir veiklos 
užduočių atskyrimo.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 783
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Oro eismo valdymo tinklo 
funkcijomis užtikrinamas tvarus ir 
efektyvus oro erdvės ir ribotų išteklių 
naudojimas. Jomis taip pat užtikrinama, 
kad oro erdvės naudotojai galėtų vykdyti 
skrydžius ekologiškiausiomis 
trajektorijomis, kartu sudarant kuo 
geresnes sąlygas naudotis oro erdve ir oro 
navigacijos paslaugomis. Tos 2 ir 3 dalyse 
išvardytos tinklo funkcijos padeda siekti 
Sąjungos masto tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių ir yra grindžiamos veiklos 
poreikiais.

1. Tinklo funkcijomis užtikrinamas 
tvarus ir efektyvus oro erdvės ir ribotų 
išteklių naudojimas. Jomis taip pat 
užtikrinama, kad oro erdvės naudotojai 
galėtų vykdyti skrydžius 
ekologiškiausiomis trajektorijomis, kartu 
sudarant kuo geresnes sąlygas naudotis oro 
erdve ir oro navigacijos paslaugomis. Tos 2 
ir 3 dalyse išvardytos tinklo funkcijos 
padeda siekti Sąjungos masto tikslinių 
veiklos rezultatų rodiklių ir yra 
grindžiamos veiklos poreikiais ir jomis 
siekiama remti regioniniu ir vietos 
lygmeniu įgyvendinamas iniciatyvas ir šio 
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funkcijos vykdomos paisant reguliavimo 
ir veiklos užduočių atskyrimo.

Or. en

Pagrindimas

Dėl nuorodos į atitinkamas regioninio ir vietos lygmens iniciatyvas, pažymėtina, kad tinklo 
funkcijomis iniciatyvos ir operatyvinė veikla turi būti remiamos kuo anksčiau, kai tik šiomis 
iniciatyvomis ir veiksmais plačiu mastu prisidedama prie Sąjungos lygmens veiklos rezultatų 
tikslų pasiekimo.

Pakeitimas 784
Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Oro eismo valdymo tinklo 
funkcijomis užtikrinamas tvarus ir 
efektyvus oro erdvės ir ribotų išteklių 
naudojimas. Jomis taip pat užtikrinama, 
kad oro erdvės naudotojai galėtų vykdyti 
skrydžius ekologiškiausiomis 
trajektorijomis, kartu sudarant kuo 
geresnes sąlygas naudotis oro erdve ir oro 
navigacijos paslaugomis. Tos 2 ir 3 dalyse 
išvardytos tinklo funkcijos padeda siekti 
Sąjungos masto tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių ir yra grindžiamos veiklos 
poreikiais.

1. Oro eismo valdymo tinklo 
funkcijomis užtikrinamas tvarus ir 
efektyvus oro erdvės ir ribotų išteklių 
naudojimas. Jomis taip pat užtikrinama, 
kad oro erdvės naudotojai galėtų vykdyti 
skrydžius ekologiškiausiomis 
trajektorijomis, kartu sudarant kuo 
geresnes sąlygas naudotis oro erdve ir oro 
navigacijos paslaugomis. Tos 2 ir 3 dalyse 
išvardytos tinklo funkcijos padeda siekti 
Sąjungos masto tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių ir yra grindžiamos veiklos 
poreikiais, jomis taip pat pakankamai 
atsižvelgiama į nacionalines iniciatyvas.

Or. de

Pakeitimas 785
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos tinklo 
funkcijos, be kita ko, apima:

Išbraukta.

a) Europos oro erdvės struktūrų 
projektavimą ir valdymą;
b) oro eismo srautų valdymą;
c) aviacijos dažnių juostų, kurios 
naudojamos bendrajame oro eismui, 
ribotų išteklių, visų pirma radijo dažnių, 
koordinavimą, taip pat radiolokacinių 
atsakiklių kodų koordinavimą.

Or. en

Pakeitimas 786
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos tinklo 
funkcijos, be kita ko, apima:

Išbraukta.

a) Europos oro erdvės struktūrų 
projektavimą ir valdymą;
b) oro eismo srautų valdymą;
c) aviacijos dažnių juostų, kurios 
naudojamos bendrajame oro eismui, 
ribotų išteklių, visų pirma radijo dažnių, 
koordinavimą, taip pat radiolokacinių 
atsakiklių kodų koordinavimą.

Or. en

Pagrindimas

Tinklo funkcijos turėtų būti suprantamos kaip funkcijų ir paslaugų rinkinys. Todėl nėra jokios 
priežasties jų skirstyti į senas ir naujas funkcijas ir išlaikyti dvi atskiras straipsnio dalis. 
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Pakeitimas 787
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Europos oro erdvės struktūrų 
projektavimą ir valdymą;

a) Europos oro erdvės struktūrų 
projektavimą ir valdymą, visų pirma 
siekiant kuo labiau sumažinti bendrą 
aviacijos sektoriuje išmetamų teršalų, 
turinčių poveikį klimatui, kiekį;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Europos oro erdvės struktūrų 
projektavimą ir valdymą;

a) Europos oro erdvės struktūrų 
projektavimo ir valdymo kūrimo 
palengvinimas;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Europos oro erdvės struktūrų 
projektavimą ir valdymą;

a) Europos maršrutų tinklo 
projektavimą ir valdymą;

Or. en
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Pakeitimas 790
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Europos oro erdvės struktūrų 
projektavimą ir valdymą;

a) Europos maršrutų tinklo 
projektavimą;

Or. en

Pakeitimas 791
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) oro eismo srautų valdymą; b) oro eismo srautų valdymą, siekiant 
optimizuoti kiekvieno skrydžio 
trajektorijas ir taip kuo labiau sumažinti 
degalų suvartojimą kartu išlaikant kuo 
didesnį saugumą; 

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) oro eismo srautų valdymą; b) oro eismo srautų valdymo 
koordinavimą; 

Or. en
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Pakeitimas 793
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytos tinklo funkcijos 
taip pat apima:

3. nurodytos tinklo funkcijos apima:

Or. en

Pagrindimas

Remiantis prielaida dėl nuoseklaus tinklo funkcijų rinkinio nustatymo, siūloma 2 ir 3 dalis 
sujungti ir atlikti kai kuriuos pakeitimus, kurie padės apsaugoti visų šalių, dalyvaujančių 
vykdant šias funkcijas, interesus ir lengviau pasiekti 1 dalyje apibrėžtus tikslus. Atsižvelgiant į 
naują tinklo funkcijų apibrėžtį, visas funkcijas ir paslaugas visos suinteresuotosios šalys 
turėtų vykdyti ir teikti pagal tinklo valdymo procesą, kuris suprantamas kaip pastangų, kurių 
ėmėsi ONPT, tinklo valdytojas ir prireikus kiti dalyviai, palengvinimas ir optimizavimas.

Pakeitimas 794
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) oro erdvės suskirstymo 
optimizavimą tinklo reikmėms ir 
palankesnių oro eismo paslaugų teikimo 
perdavimo sąlygų sudarymą 
bendradarbiaujant su oro eismo paslaugų 
teikėjais ir valstybių narių institucijomis;

a) oro erdvės suskirstymo 
optimizavimą tinklo reikmėms, siekiant 
nuolat mažinti bendrą degalų 
suvartojimą, ir palankesnių oro eismo 
paslaugų teikimo perdavimo sąlygų 
sudarymą bendradarbiaujant su oro eismo 
paslaugų teikėjais ir valstybių narių 
institucijomis;

Or. en

Pakeitimas 795
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) oro erdvės suskirstymo 
optimizavimą tinklo reikmėms ir 
palankesnių oro eismo paslaugų teikimo 
perdavimo sąlygų sudarymą 
bendradarbiaujant su oro eismo paslaugų 
teikėjais ir valstybių narių institucijomis;

a) palankesnių oro eismo paslaugų 
teikimo perdavimo sąlygų sudarymą, kai 
taip nusprendžia atitinkamos valstybės 
narės, ir paramą oro erdvės suskirstymo 
optimizavimui tinklo reikmėms 
bendradarbiaujant su oro eismo paslaugų 
teikėjais ir valstybių narių institucijomis;

Or. en

Pakeitimas 796
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) oro erdvės suskirstymo 
optimizavimą tinklo reikmėms ir 
palankesnių oro eismo paslaugų teikimo 
perdavimo sąlygų sudarymą 
bendradarbiaujant su oro eismo paslaugų 
teikėjais ir valstybių narių institucijomis;

a) Europos oro erdvės struktūrų 
projektavimą, taip pat oro erdvės 
suskirstymo optimizavimą tinklo reikmėms 
ir palankesnių oro eismo paslaugų teikimo 
perdavimo sąlygų sudarymą 
bendradarbiaujant su oro eismo paslaugų 
teikėjais ir valstybių narių institucijomis;

Or. en

Pakeitimas 797
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) oro erdvės suskirstymo 
optimizavimą tinklo reikmėms ir 
palankesnių oro eismo paslaugų teikimo 
perdavimo sąlygų sudarymą 

a) oro erdvės suskirstymo ir struktūrų 
palengvinimą ir optimizavimą tinklo 
reikmėms ir palankesnių oro eismo 
paslaugų teikimo perdavimo sąlygų 
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bendradarbiaujant su oro eismo paslaugų 
teikėjais ir valstybių narių institucijomis;

sudarymą bendradarbiaujant su oro eismo 
paslaugų teikėjais ir valstybių narių 
institucijomis;

Or. en

Pakeitimas 798
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) oro erdvės suskirstymo 
optimizavimą tinklo reikmėms ir 
palankesnių oro eismo paslaugų teikimo 
perdavimo sąlygų sudarymą 
bendradarbiaujant su oro eismo paslaugų 
teikėjais ir valstybių narių institucijomis;

a) oro erdvės suskirstymo 
optimizavimo koordinavimą tinklo 
reikmėms ir palankesnių oro eismo 
paslaugų teikimo perdavimo sąlygų 
sudarymą bendradarbiaujant su oro eismo 
paslaugų teikėjais ir valstybių narių 
institucijomis;

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 799
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinimo, kad į tinklą būtų 
įtraukti privalomame Tinklo veiklos plane 
nustatyti skrydžių valdymo pajėgumai, 
valdymą;

b) užtikrinimo, kad į tinklą būtų 
įtraukti Tinklo veiklos plane, priimtame 
pagal 27 straipsnio 7 dalį, nustatyti 
skrydžių valdymo pajėgumai, 
palengvinimą;

Or. en

Pakeitimas 800
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinimo, kad į tinklą būtų 
įtraukti privalomame Tinklo veiklos plane 
nustatyti skrydžių valdymo pajėgumai, 
valdymą;

b) užtikrinimo, kad į tinklą būtų 
įtraukti Tinklo veiklos plane nustatyti 
skrydžių valdymo pajėgumai, 
palengvinimą;

Or. en

Pakeitimas 801
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinimo, kad į tinklą būtų 
įtraukti privalomame Tinklo veiklos plane 
nustatyti skrydžių valdymo pajėgumai, 
valdymą;

b) užtikrinimo, kad į tinklą būtų 
įtraukti Tinklo veiklos plane nustatyti 
skrydžių valdymo pajėgumai, 
palengvinimą;

Or. en

Pakeitimas 802
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinimo, kad į tinklą būtų 
įtraukti privalomame Tinklo veiklos plane 
nustatyti skrydžių valdymo pajėgumai, 
valdymą;

b) užtikrinimo, kad į tinklą būtų 
įtraukti Tinklo veiklos plane nustatyti 
skrydžių valdymo pajėgumai, 
palengvinimą;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinimo, kad į tinklą būtų 
įtraukti privalomame Tinklo veiklos plane 
nustatyti skrydžių valdymo pajėgumai, 
valdymą;

b) užtikrinimo, kad į tinklą būtų 
įtraukti Tinklo veiklos plane nustatyti 
skrydžių valdymo pajėgumai, valdymą;

Or. en

Pakeitimas 804
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) oro eismo srautų ir pajėgumų 
valdymą;

d) oro eismo srautų ir pajėgumų 
valdymą, siekiant garantuoti, kad bendras 
išmetamų teršalų, darančių poveikį 
klimatui, kiekis toliau būtų mažinamas ne 
mažiau kaip 10 proc.;

Or. en
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Pakeitimas 805
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) oro eismo srautų ir pajėgumų 
valdymą;

d) oro eismo srautų valdymą, kad jis 
apimtų pajėgumų valdymo paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 806
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) oro eismo srautų ir pajėgumų 
valdymą;

d) oro eismo srautų ir pajėgumų 
valdymo koordinavimą;

Or. en

Pakeitimas 807
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) su Europos OEV tinklo 
infrastruktūros diegimu susijusių 
įgyvendinimo veiksmų planavimo, 
stebėsenos ir koordinavimo valdymą 
vadovaujantis Europos OEV pagrindiniu 
planu ir atsižvelgiant į veiklos poreikius 
bei susijusias veiklos procedūras;

e) su Europos OEV tinklo 
infrastruktūros diegimu susijusių 
įgyvendinimo veiksmų planavimo, 
stebėsenos ir koordinavimo valdymo 
paramą vadovaujantis Europos OEV 
pagrindiniu planu ir atsižvelgiant į veiklos 
poreikius bei susijusias veiklos procedūras 
pasitelkiant veiklą vykdančių 
suinteresuotųjų šalių partnerystę;
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Or. en

Pakeitimas 808
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) su Europos OEV tinklo 
infrastruktūros diegimu susijusių 
įgyvendinimo veiksmų planavimo, 
stebėsenos ir koordinavimo valdymą 
vadovaujantis Europos OEV pagrindiniu 
planu ir atsižvelgiant į veiklos poreikius 
bei susijusias veiklos procedūras;

e) paramą su infrastruktūra susijusių 
įgyvendinimo veiksmų planavimui, 
stebėsenai ir koordinavimui, kurie būtini 
tinklo funkcijų vykdymui, vadovaujantis 
Europos OEV pagrindiniu planu ir 
atsižvelgiant į veiklos poreikius bei 
susijusias veiklos procedūras pasitelkiant 
veiklą vykdančių suinteresuotųjų šalių 
partnerystę;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) su Europos OEV tinklo 
infrastruktūros diegimu susijusių 
įgyvendinimo veiksmų planavimo, 
stebėsenos ir koordinavimo valdymą 
vadovaujantis Europos OEV pagrindiniu 
planu ir atsižvelgiant į veiklos poreikius 
bei susijusias veiklos procedūras;

e) su Europos OEV tinklo 
infrastruktūros diegimu susijusių 
įgyvendinimo veiksmų planavimo, ir 
koordinavimo paramą vadovaujantis 
Europos OEV pagrindiniu planu ir 
pasitelkiant partnerystę su veiklą 
vykdančiomis suinteresuotosiomis šalimis 
ir atsižvelgiant į karinius ir veiklos 
poreikius bei susijusias veiklos procedūras;

Or. en
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Pakeitimas 810
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) su Europos OEV tinklo 
infrastruktūros diegimu susijusių 
įgyvendinimo veiksmų planavimo, 
stebėsenos ir koordinavimo valdymą 
vadovaujantis Europos OEV pagrindiniu 
planu ir atsižvelgiant į veiklos poreikius 
bei susijusias veiklos procedūras;

e) su Europos OEV tinklo 
infrastruktūros diegimu susijusių 
įgyvendinimo veiksmų planavimo, 
stebėsenos koordinavimą vadovaujantis 
Europos OEV pagrindiniu planu ir 
atsižvelgiant į veiklos poreikius bei 
susijusias veiklos procedūras;

Or. en

Pakeitimas 811
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) aviacijos dažnių juostų, kurios 
naudojamos bendrajame oro eismui, 
ribotų išteklių, visų pirma radijo dažnių, 
koordinavimą, taip pat radiolokacinių 
atsakiklių kodų koordinavimą.

Or. enPagrindimas

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.

Pakeitimas 812
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) aviacijos dažnių juostų, kurios 
naudojamos bendrajame oro eismui, 
ribotų išteklių, visų pirma radijo dažnių, 
koordinavimą, taip pat radiolokacinių 
atsakiklių kodų koordinavimą.

Or. en

Pakeitimas 813
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tinklo valdytojas atsako už tinklo 
funkcijų vykdymą. Tinklo valdytojas, 
sudarydamas bendradarbiavimo 
susitarimus, įtraukia valstybes nares ir 
veiklą vykdančias suinteresuotąsias šalis 
vykdant tinklo funkcijas.

Or. en

Pagrindimas

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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Pakeitimas 814
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 ir 3 dalyse išvardytos funkcijos 
negali būti susijusios su privalomų bendro 
pobūdžio priemonių priėmimu arba 
naudojimusi politine veiksmų laisve. Jos 
vykdomos derinant veiksmus su karinėmis 
institucijomis pagal sutartas lankstaus oro 
erdvės naudojimo procedūras.

4. 2 ir 3 dalyse išvardytos funkcijos 
negali būti susijusios su privalomų bendro 
pobūdžio priemonių priėmimu arba 
naudojimusi politine veiksmų laisve. Jas 
nustatant atsižvelgiama į pasiūlymus, 
parengtus nacionaliniu ir funkcinių oro 
erdvės blokų lygmenimis. Jos vykdomos 
derinant veiksmus su karinėmis 
institucijomis pagal sutartas lankstaus oro 
erdvės naudojimo procedūras.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, kodėl ši nuoroda buvo išbraukta, todėl ją įterpiame pakartotinai.

Pakeitimas 815
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 ir 3 dalyse išvardytos funkcijos 
negali būti susijusios su privalomų bendro 
pobūdžio priemonių priėmimu arba 
naudojimusi politine veiksmų laisve. Jos 
vykdomos derinant veiksmus su karinėmis 
institucijomis pagal sutartas lankstaus oro 
erdvės naudojimo procedūras.

4. 2 ir 3 dalyse išvardytos funkcijos 
gali būti susijusios su privalomų bendro 
pobūdžio priemonių priėmimu, jei tai yra 
pateisinama tinkamai pagrįstais motyvais, 
pvz., būtinybe laiku užtikrinti atitiktį 
išmetamo teršalų kiekio mažinimo 
tikslams. Kai tinkama, jos vykdomos 
derinant veiksmus su karinėmis 
institucijomis pagal sutartas procedūras.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2 ir 3 dalyse išvardytos funkcijos 
negali būti susijusios su privalomų bendro 
pobūdžio priemonių priėmimu arba 
naudojimusi politine veiksmų laisve. Jos 
vykdomos derinant veiksmus su karinėmis 
institucijomis pagal sutartas lankstaus oro 
erdvės naudojimo procedūras.

4. 2 ir 3 dalyse išvardytos funkcijos 
negali būti susijusios su privalomų bendro 
pobūdžio priemonių priėmimu arba 
naudojimusi politine veiksmų laisve. Jos 
vykdomos derinant veiksmus su 
civilinėmis ir karinėmis institucijomis 
pagal sutartas lankstaus oro erdvės 
naudojimo procedūras. 

Or. en

Pakeitimas 817
Robert Roos

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai pagal 36 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas būtų iš dalies pakeistas 
siekiant 2 ir 3 dalyse išvardytas funkcijas 
papildyti naujomis tinkamam tinklo 
veikimui ir veiklos rezultatams užtikrinti 
būtinomis funkcijomis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgdamas į savo įgaliojimus, tinklo valdytojas gali remti ir koordinuoti tik tam tikras 
tinklo funkcijas. Tinklo funkcijos nustatomos šiame pagrindiniame BED 2+ reglamente. Šių 
funkcijų pakeitimų ir (arba) papildymų EK negali pakeisti priimdama deleguotąjį aktą. 
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Pakeitimas 818
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai pagal 36 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas būtų iš dalies pakeistas 
siekiant 2 ir 3 dalyse išvardytas funkcijas 
papildyti naujomis tinkamam tinklo 
veikimui ir veiklos rezultatams užtikrinti 
būtinomis funkcijomis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindiniai tinklo funkcijų ramsčiai turėtų būti nustatomi pirminės teisės aktuose ir 
konkretinami įgyvendinimo reglamentuose, kurių pakeitimai turėtų būti atliekami taikant tą 
patį procesą, kaip numatyta 27 straipsnio 8 dalyje. 

Pakeitimas 819
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai pagal 36 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas būtų iš dalies pakeistas 
siekiant 2 ir 3 dalyse išvardytas funkcijas 
papildyti naujomis tinkamam tinklo 
veikimui ir veiklos rezultatams užtikrinti 
būtinomis funkcijomis.

5. Komisija įgyvendinimo aktuose, 
priimamuose laikantis 37 straipsnio 3 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, 
nustato išsamias taisykles, susijusias su 
tinklo funkcijų vykdymu, kuriose aiškiai 
apibrėžiamos visų dalyvaujančių veiklą 
vykdančių suinteresuotųjų šalių pareigos, 
tinklo valdytojo užduotimis, valdymo 
mechanizmais, be kita ko, sprendimų 
priėmimo procesais, ir krizių valdymu. 

Or. enPagrindimas

Pagrindiniai tinklo funkcijų ramsčiai turėtų būti nustatomi pirminės teisės aktuose ir 
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konkretinami galiojančiame tinklo funkcijų įgyvendinimo reglamente, kurio pakeitimai turėtų 
būti atliekami taikant tą patį procesą, kaip numatyta 27 straipsnyje.

Pakeitimas 820
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisijai pagal 36 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas būtų iš dalies pakeistas 
siekiant 2 ir 3 dalyse išvardytas funkcijas 
papildyti naujomis tinkamam tinklo 
veikimui ir veiklos rezultatams užtikrinti 
būtinomis funkcijomis.

5. Komisijai pagal 36 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas būtų iš dalies pakeistas 
siekiant 2 ir 3 dalyse išvardytas funkcijas 
papildyti naujomis tinkamam tinklo 
veikimui ir veiklos rezultatams užtikrinti 
būtinomis funkcijomis. Tokios naujos 
funkcijos išlieka dabartinės ES 
kompetencijos sritimi ir nedaro poveikio 
valstybės narės prerogatyvoms ir valstybių 
narių vykdomoms funkcijoms.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad naujos tinklo funkcijos būtų sukurtos laikantis Sąjungos kompetencijos. Siekiant 
užtikrinti teisinį tikrumą ir kadangi valstybės narės išlaikė kompetenciją OEV srityje ir vykdo 
funkcijas pagal Čikagos konvenciją, būtina išlaikyti aiškų kompetencijos atskyrimą.

Pakeitimas 821
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a straipsnis
Bendras sprendimų priėmimas

1. 26 straipsnyje aprašytos tinklo 
funkcijos vykdomos priimant bendrą 
sprendimą ir dalyvaujant visiems 
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susijusiems dalyviams, visų pirma veiklą 
vykdančioms suinteresuotosioms šalims, 
t. y oro paslaugų teikėjams, oro 
navigacijos paslaugų teikėjams, tinklo 
valdytojui, ir prireikus oro uosto 
operatoriams ir oro erdvės naudotojams. 
Bendrai priimant sprendimus reikėtų dėti 
visas pastangas, siekiant pagerinti tinklo 
veikimą ir veiksmingumą.
2. Atsižvelgiant į įgyvendinimo 
reglamente, nurodyto 26 straipsnio 5 
dalyje, pateiktą apibrėžtį, ir tais atvejais, 
kai sprendimo nepavyko priimti, bendrai 
priimant sprendimą taip pat dalyvauja 
valstybės narės.
3. Atsižvelgiant į šio reglamento nuostatas 
ir Komisijos įgyvendinimo reglamente, 
nurodyto 26 straipsnio 5 dalyje, nustatytus 
principus, tinklo valdytojas koordinuoja 
bendro sprendimų priėmimo procesų 
plėtojimą.
4. Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente 
arba įgyvendinimo reglamente, 
nurodytame 26 straipsnio 5 dalyje, 
nustatyta kitaip, visi sprendimai, susiję su 
tinklo funkcijų vykdymu, nepaisant jų 
formos ar pobūdžio, priimami bendrame 
sprendimų priėmimo procese.

Or. en

Pagrindimas

Tinklo funkcijas turi vykdyti visos suinteresuotosios šalys, visų pirma oro navigacijos 
paslaugų teikėjai (oro eismo paslaugų teikėjai), kurie yra pagrindiniai Europos OEV tinklo 
dalyviai. Dėl šios priežasties ir siekiant geriau atsižvelgti į tinklo valdymo principus, bendras 
sprendimų priėmimo procesas turėtų būti svarbiausias reglamento elementas. Šis požiūris 
sudarys sąlygas valstybėms narėms suprasti, kaip organizuojamas sprendimų priėmimo 
procesas, ir suteiks patikinimą, kad jų kompetencija tinklo funkcijų vykdymo procese yra 
išsaugoma.

Pakeitimas 822
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad būtų pasiekti 26 straipsnyje 
nurodyti tikslai, Komisija, prireikus 
padedama Agentūros, užtikrina, kad tinklo 
valdytojas padėtų vykdyti 26 straipsnyje 
nustatytas tinklo funkcijas atlikdamas 4 
dalyje nurodytas užduotis.

1. Kad būtų pasiekti 26 straipsnyje 
nurodyti tikslai, Komisija, prireikus 
padedama Agentūros, užtikrina, kad tinklo 
valdytojas padėtų vykdyti 26 straipsnyje 
nustatytas tinklo funkcijas atlikdamas 4 
dalyje nurodytas užduotis.

Tinklo valdytojo užduočių vykdymas 
vertinamas aiškiai nurodant 
reikalaujamas paslaugas ir rezultatus, 
įskaitant tinkamus Europos Komisijos ir 
tinklo valdytojo ir veiklą vykdančių 
suinteresuotųjų šalių ir tinklo valdytojo 
susitarimus dėl užduočių ir paslaugų 
kokybės bei sąlygų, pvz., susitarimai dėl 
paslaugų lygio.

Or. enPagrindimas

Be to, reikėtų užtikrinti, kad subjektas, kuriam pavesta užduotis, turėtų vertinimo orientyrą. 
Kitu atveju tinklo valdytojas turėtų pranešti apie savo veiklos rezultatus neturėdamas 
atskaitos taško.

Pakeitimas 823
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad būtų pasiekti 26 straipsnyje 
nurodyti tikslai, Komisija, prireikus 
padedama Agentūros, užtikrina, kad tinklo 
valdytojas padėtų vykdyti 26 straipsnyje 
nustatytas tinklo funkcijas atlikdamas 4 
dalyje nurodytas užduotis.

1. Kad būtų pasiekti 26 straipsnyje 
nurodyti tikslai, Komisija, prireikus 
padedama Agentūros, užtikrina, kad tinklo 
valdytojas padėtų vykdyti 26 straipsnyje 
nustatytas tinklo funkcijas atlikdamas 4 
dalyje nurodytas užduotis. Tinklo valdytojo 
užduočių vykdymas vertinamas aiškiai 
nurodant reikalaujamas paslaugas ir 
rezultatus, įskaitant tinkamus Komisijos ir 
tinklo valdytojo ir veiklą vykdančių 
suinteresuotųjų šalių ir tinklo valdytojo 
susitarimus dėl užduočių ir paslaugų 
kokybės bei sąlygų, pvz., susitarimai dėl 
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paslaugų lygio.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento nuostatomis turi būti užtikrinama, kad subjektas, kuriam pavesta užduotis, turėtų 
vertinimo orientyrą. Kitu atveju tinklo valdytojas turėtų pranešti apie savo veiklos rezultatus 
neturėdamas atskaitos taško.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad būtų pasiekti 26 straipsnyje 
nurodyti tikslai, Komisija, prireikus 
padedama Agentūros, užtikrina, kad tinklo 
valdytojas padėtų vykdyti 26 straipsnyje 
nustatytas tinklo funkcijas atlikdamas 4 
dalyje nurodytas užduotis.

1. Kad būtų pasiekti 26 straipsnyje 
nurodyti tikslai, Komisija, padedama 
Agentūros pagal Reglamentą (ES) 
2018/1139, užtikrina, kad tinklo valdytojas 
padėtų vykdyti 26 straipsnyje nustatytas 
tinklo funkcijas atlikdamas 4 dalyje 
nurodytas užduotis.

Or. en

Pakeitimas 825
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad būtų pasiekti 26 straipsnyje 
nurodyti tikslai, Komisija, prireikus 
padedama Agentūros, užtikrina, kad tinklo 
valdytojas padėtų vykdyti 26 straipsnyje 
nustatytas tinklo funkcijas atlikdamas 4 
dalyje nurodytas užduotis.

1. Kad būtų pasiekti 26 straipsnyje 
nurodyti tikslai, Komisija, prireikus 
padedama Agentūros ir pasikonsultavusi 
su komitetu, užtikrina, kad tinklo 
valdytojas vykdytų 26 straipsnyje 
nustatytas tinklo funkcijas.

Or. en
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Pagrindimas

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.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tinklo valdytojo užduotims atlikti 
Komisija gali paskirti kompetentingą 
nešališką įstaigą. Šiuo tikslu Komisija 
priima įgyvendinimo aktą laikydamasi 37 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros. Šiame sprendime dėl 
paskyrimo nustatomos paskyrimo, be kita 
ko, tinklo valdytojo finansavimo, sąlygos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 827
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tinklo valdytojo užduotims atlikti 
Komisija gali paskirti kompetentingą 
nešališką įstaigą. Šiuo tikslu Komisija 
priima įgyvendinimo aktą laikydamasi 37 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 

2. Tinklo valdytojo užduotims atlikti 
Komisija paskiria nepriklausomą 
kompetentingą nešališką įstaigą. 
Sprendime dėl paskyrimo nustatomos 
paskyrimo, be kita ko, tinklo valdytojo 
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procedūros. Šiame sprendime dėl 
paskyrimo nustatomos paskyrimo, be kita 
ko, tinklo valdytojo finansavimo, sąlygos.

finansavimo, sąlygos. Šiuo tikslu Komisija 
priima įgyvendinimo aktą laikydamasi 37 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros, susijusios su:
a) paskyrimo reikalavimais ir procedūra;
b) nepriklausomumo nuo viešųjų ir 
privačiųjų interesų sąlygomis;
c) funkcinio ir hierarchinio atskyrimo 
nuo kito subjekto, kuriam taikomų 
reikalavimų gali privalėti laikytis įstaiga;
d) kompetencijos reikalavimais;
e) finansavimu.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tinklo valdytojo užduotims atlikti 
Komisija gali paskirti kompetentingą 
nešališką įstaigą. Šiuo tikslu Komisija 
priima įgyvendinimo aktą laikydamasi 37 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros. Šiame sprendime dėl 
paskyrimo nustatomos paskyrimo, be kita 
ko, tinklo valdytojo finansavimo, sąlygos.

2. Tinklo valdytojo užduotims atlikti 
Komisija paskiria kompetentingą nešališką 
įstaigą. Šiuo tikslu Komisija priima 
įgyvendinimo aktą laikydamasi 37 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros. Šiame sprendime dėl 
paskyrimo nustatomos paskyrimo, be kita 
ko, tinklo valdytojo finansavimo, sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 829
Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tinklo valdytojo užduotys 
vykdomos nepriklausomai, nešališkai ir 
ekonomiškai efektyviai. Jų vykdymas yra 
tinkamai administruojamas, pripažįstant, 
kad tais atvejais, kai tinklo valdytoja 
paskirta kompetentinga įstaiga atlieka ir 
reguliavimo funkcijas, atskaitomybė už 
paslaugų teikimą turi būti atskirta nuo 
atskaitomybės už reguliavimą. 
Vykdydamas savo užduotis tinklo 
valdytojas atsižvelgia į viso OEV tinklo 
poreikius ir į veiklą visapusiškai įtraukia 
oro erdvės naudotojus, oro navigacijos 
paslaugų teikėjus, aerodromų naudotojus ir 
karines institucijas.

3. Tinklo valdytojo užduotys 
vykdomos nepriklausomai, nešališkai ir 
ekonomiškai efektyviai. Jų vykdymas yra 
tinkamai administruojamas, pripažįstant, 
kad tais atvejais, kai tinklo valdytoja 
paskirta kompetentinga įstaiga atlieka ir 
reguliavimo funkcijas, atskaitomybė už 
paslaugų teikimą turi būti atskirta nuo 
atskaitomybės už reguliavimą. 
Vykdydamas savo užduotis tinklo 
valdytojas atsižvelgia į viso OEV tinklo 
poreikius ir į veiklą ne tik per 
konsultacijų, bet ir per tikslinių veiklos 
rezultatų rodiklių rengimo, principinių 
sprendimų priėmimo ir sprendimų 
priėmimo autonomijos nustatymo 
procesus visapusiškai įtraukia oro erdvės 
naudotojus, oro navigacijos paslaugų 
teikėjus, aerodromų naudotojus ir karines 
institucijas. Atitinkama operatyvinė 
atsakomybė už veiklą ir įsipareigojimus 
privalomai įtraukiama į sprendimų 
priėmimo procesą. Suinteresuotųjų 
subjektų, kurie iki šiol buvo atstovaujami 
„Industry Consultation Committee“ (ICB, 
Pramonės patariamasis komitetas), 
dalyvavimo ir iniciatyvos teisės išlieka.

Or. de

Pakeitimas 830
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tinklo valdytojo užduotys 
vykdomos nepriklausomai, nešališkai ir 
ekonomiškai efektyviai. Jų vykdymas yra 
tinkamai administruojamas, pripažįstant, 
kad tais atvejais, kai tinklo valdytoja 
paskirta kompetentinga įstaiga atlieka ir 

3. Tinklo valdytojo užduotys 
vykdomos nepriklausomai, nešališkai ir 
ekonomiškai efektyviai. Jų vykdymas yra 
tinkamai administruojamas, pripažįstant, 
kad tais atvejais, kai tinklo valdytoja 
paskirta kompetentinga įstaiga atlieka ir 
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reguliavimo funkcijas, atskaitomybė už 
paslaugų teikimą turi būti atskirta nuo 
atskaitomybės už reguliavimą. 
Vykdydamas savo užduotis tinklo 
valdytojas atsižvelgia į viso OEV tinklo 
poreikius ir į veiklą visapusiškai įtraukia 
oro erdvės naudotojus, oro navigacijos 
paslaugų teikėjus, aerodromų naudotojus ir 
karines institucijas.

reguliavimo funkcijas, atskaitomybė už 
paslaugų teikimą turi būti atskirta nuo bet 
kurios kitos veiklos, kurią vykdo tinklo 
valdytoju paskirtas subjektas, ir 
atskaitomybės už reguliavimą. 
Vykdydamas savo užduotis tinklo 
valdytojas atsižvelgia į viso OEV tinklo 
poreikius ir į veiklą visapusiškai įtraukia 
oro erdvės naudotojus, oro navigacijos 
paslaugų teikėjus, aerodromų naudotojus ir 
karines institucijas.

Tinklo valdytojas sprendimus priima 
Tinklo valdymo taryboje, kurioje 
dalyvauja visos suinteresuotosios šalys, 
padedančios bendrame sprendimų 
priėmimo procese rengti Tinklo veiklos 
planus.

Or. enPagrindimas

Reikėtų laikytis paslaugų teikimo ir reguliavimo atskyrimo principo. Reikėtų aiškiai nustatyti, 
kad tinklo valdytojas yra ES funkcija, o subjektas, kuriam pavesta teikti su šią funkcija 
susijusias paslaugas, turi būti nepriklausomas nuo bet kurios reguliavimo institucijos.

Atitinkamų subjektų dalyvavimas tinklo valdytojui priimant galutinį sprendimą padeda 
užtikrinti, kad tinklo veiklos planą būtų galima laikyti pramonės įsipareigojimu ir kad, pvz., 
tinklo veiklos planas ir veiklos rezultatų planai iš esmės būtų kuo labiau suderinti.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tinklo valdytojo užduotys 
vykdomos nepriklausomai, nešališkai ir 
ekonomiškai efektyviai. Jų vykdymas yra 
tinkamai administruojamas, pripažįstant, 
kad tais atvejais, kai tinklo valdytoja 
paskirta kompetentinga įstaiga atlieka ir 
reguliavimo funkcijas, atskaitomybė už 
paslaugų teikimą turi būti atskirta nuo 
atskaitomybės už reguliavimą. 
Vykdydamas savo užduotis tinklo 

3. Tinklo valdytojo užduotys 
vykdomos nepriklausomai, nešališkai ir 
ekonomiškai efektyviai. Jų vykdymas yra 
tinkamai administruojamas, pripažįstant, 
kad atskaitomybė už paslaugų teikimą ir 
bet kurią kitą tinklo valdytojo vykdomą 
veiklą turi būti atskirta nuo atskaitomybės 
už reguliavimą. Vykdydamas savo užduotis 
tinklo valdytojas atsižvelgia į viso OEV 
tinklo poreikius ir į veiklą visapusiškai 
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valdytojas atsižvelgia į viso OEV tinklo 
poreikius ir į veiklą visapusiškai įtraukia 
oro erdvės naudotojus, oro navigacijos 
paslaugų teikėjus, aerodromų naudotojus ir 
karines institucijas.

įtraukia oro erdvės naudotojus, oro 
navigacijos paslaugų teikėjus, aerodromų 
naudotojus ir karines institucijas.

Or. en

Pakeitimas 832
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tinklo valdytojo užduotys 
vykdomos nepriklausomai, nešališkai ir 
ekonomiškai efektyviai. Jų vykdymas yra 
tinkamai administruojamas, pripažįstant, 
kad tais atvejais, kai tinklo valdytoja 
paskirta kompetentinga įstaiga atlieka ir 
reguliavimo funkcijas, atskaitomybė už 
paslaugų teikimą turi būti atskirta nuo 
atskaitomybės už reguliavimą. 
Vykdydamas savo užduotis tinklo 
valdytojas atsižvelgia į viso OEV tinklo 
poreikius ir į veiklą visapusiškai įtraukia 
oro erdvės naudotojus, oro navigacijos 
paslaugų teikėjus, aerodromų naudotojus ir 
karines institucijas.

3. Tinklo valdytojo užduotys 
vykdomos nepriklausomai, nešališkai ir 
ekonomiškai efektyviai. Jų vykdymas yra 
tinkamai administruojamas, pripažįstant, 
kad atskaitomybė už paslaugų teikimą ir 
bet kurią kitą subjekto, paskirto tinklo 
valdytoju, vykdomą veiklą turi būti atskirta 
nuo atskaitomybės už reguliavimą. 
Vykdydamas savo užduotis tinklo 
valdytojas atsižvelgia į viso OEV tinklo 
poreikius ir į veiklą visapusiškai įtraukia 
oro erdvės naudotojus, oro navigacijos 
paslaugų teikėjus, aerodromų naudotojus ir 
karines institucijas.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų laikytis paslaugų teikimo ir reguliavimo atskyrimo principo. Reikėtų aiškiai nustatyti, 
kad tinklo valdytojas yra ES funkcija, o subjektas, kuriam pavesta teikti su šią funkcija 
susijusias paslaugas, turi būti nepriklausomas nuo bet kurios reguliavimo institucijos. 

Pakeitimas 833
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalis



PE680.905v01-00 76/130 AM\1223970LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tinklo valdytojas padeda vykdyti 
tinklo funkcijas taikydamas paramos 
priemones, kurių tikslas – užtikrinti saugų 
ir efektyvų tinklo veiklos planavimą ir 
veikimą įprastomis ir krizės sąlygomis, ir 
priemones, kuriomis siekiama nuolat 
gerinti su Bendru Europos dangumi 
susijusį tinklo veikimą ir bendrus tinklo 
veiklos rezultatus, ypač kiek tai susiję su 
veiklos rezultatų sistemos įgyvendinimu. 
Imdamasis veiksmų tinklo valdytojas 
atsižvelgia į būtinybę į tinklą visiškai 
integruoti oro uostus.

4. Tinklo valdytojas padeda vykdyti 
tinklo funkcijas taikydamas paramos 
priemones, kurių tikslas – užtikrinti saugų 
ir efektyvų tinklo veiklos planavimą ir 
veikimą įprastomis ir krizės sąlygomis, ir 
priemones, kuriomis siekiama nuolat 
gerinti su Bendru Europos dangumi 
susijusį tinklo veikimą ir bendrus tinklo 
veiklos rezultatus, ypač kiek tai susiję su 
veiklos rezultatų sistemos įgyvendinimu, 
visų pirma atsižvelgiant į klimatui poveikį 
darančių išmetamų teršalų mažinimą 
laikantis Europos klimato teisės ako ir 
Europos žaliojo kurso tikslų. Imdamasis 
veiksmų tinklo valdytojas atsižvelgia į 
būtinybę į tinklą tinkamai integruoti oro 
uostus siekiant pagrindinio tikslo kuo 
labiau sumažinti nereikalingų skrydžių ir 
tarpinių sustojimų skaičių.

Or. en

Pakeitimas 834
Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tinklo valdytojas padeda vykdyti 
tinklo funkcijas taikydamas paramos 
priemones, kurių tikslas – užtikrinti saugų 
ir efektyvų tinklo veiklos planavimą ir 
veikimą įprastomis ir krizės sąlygomis, ir 
priemones, kuriomis siekiama nuolat 
gerinti su Bendru Europos dangumi 
susijusį tinklo veikimą ir bendrus tinklo 
veiklos rezultatus, ypač kiek tai susiję su 
veiklos rezultatų sistemos įgyvendinimu. 
Imdamasis veiksmų tinklo valdytojas 
atsižvelgia į būtinybę į tinklą visiškai 
integruoti oro uostus.

4. Tinklo valdytojas padeda vykdyti 
tinklo funkcijas taikydamas paramos 
priemones, kurių tikslas – užtikrinti saugų 
ir efektyvų tinklo veiklos planavimą ir 
veikimą įprastomis ir krizės sąlygomis, ir 
priemones, kuriomis siekiama nuolat 
gerinti su Bendru Europos dangumi 
susijusį tinklo veikimą ir bendrus tinklo 
veiklos rezultatus, ypač kiek tai susiję su 
veiklos rezultatų sistemos įgyvendinimu. 
Imdamasis veiksmų tinklo valdytojas 
atsižvelgia į būtinybę į tinklą visiškai 
integruoti oro uostus, siekiant užtikrinti, 
kad neatsirastų neigiamų vietinių 
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apribojimų ir kad būtų laikomasi 
atitinkamų vietinių veiklos rezultatų 
planų ir tikslinių veiklos rezultatų 
rodiklių.

Or. de

Pakeitimas 835
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tinklo valdytojas padeda vykdyti 
tinklo funkcijas taikydamas paramos 
priemones, kurių tikslas – užtikrinti saugų 
ir efektyvų tinklo veiklos planavimą ir 
veikimą įprastomis ir krizės sąlygomis, ir 
priemones, kuriomis siekiama nuolat 
gerinti su Bendru Europos dangumi 
susijusį tinklo veikimą ir bendrus tinklo 
veiklos rezultatus, ypač kiek tai susiję su 
veiklos rezultatų sistemos įgyvendinimu. 
Imdamasis veiksmų tinklo valdytojas 
atsižvelgia į būtinybę į tinklą visiškai 
integruoti oro uostus.

4. Tinklo valdytojas padeda vykdyti 
tinklo funkcijas taikydamas paramos 
priemones, kurių tikslas – užtikrinti saugų 
ir efektyvų tinklo veiklą vykdančių 
suinteresuotųjų šalių veiklos planavimą ir 
veikimą įprastomis ir krizės sąlygomis, ir 
priemones, kuriomis siekiama nuolat 
gerinti su Bendru Europos dangumi 
susijusį tinklo veikimą ir bendrus tinklo 
veiklos rezultatus, ypač kiek tai susiję su 
veiklos rezultatų sistemos įgyvendinimu. 
Imdamasis veiksmų tinklo valdytojas 
atsižvelgia į būtinybę į tinklą visiškai 
integruoti oro uostus.

Or. enPagrindimas

Operacijas, įskaitant operacijas tinklo lygmeniu, vykdo veiklą vykdančios suinteresuotosios 
šalys, o ne tinklo valdytojas, ir tai turi tinkamai atsispindėti tekste.

Pakeitimas 836
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tinklo valdytojas padeda vykdyti 
tinklo funkcijas taikydamas paramos 

4. Tinklo valdytojas padeda vykdyti 
tinklo funkcijas taikydamas paramos 
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priemones, kurių tikslas – užtikrinti saugų 
ir efektyvų tinklo veiklos planavimą ir 
veikimą įprastomis ir krizės sąlygomis, ir 
priemones, kuriomis siekiama nuolat 
gerinti su Bendru Europos dangumi 
susijusį tinklo veikimą ir bendrus tinklo 
veiklos rezultatus, ypač kiek tai susiję su 
veiklos rezultatų sistemos įgyvendinimu. 
Imdamasis veiksmų tinklo valdytojas 
atsižvelgia į būtinybę į tinklą visiškai 
integruoti oro uostus.

priemones, kurių tikslas – užtikrinti saugų 
ir efektyvų tinklo veiklą vykdančių 
suinteresuotųjų šalių veiklos planavimą ir 
veikimą įprastomis ir krizės sąlygomis, ir 
priemones, kuriomis siekiama nuolat 
gerinti su Bendru Europos dangumi 
susijusį tinklo veikimą ir bendrus tinklo 
veiklos rezultatus, ypač kiek tai susiję su 
veiklos rezultatų sistemos įgyvendinimu. 
Imdamasis veiksmų tinklo valdytojas 
atsižvelgia į būtinybę į tinklą visiškai 
integruoti oro uostus.

Or. en

Pagrindimas

Operacijas, įskaitant operacijas tinklo lygmeniu, vykdo veiklą vykdančios suinteresuotosios 
šalys ir tai turi tinkamai atsispindėti tekste.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tinklo valdytojas padeda vykdyti 
tinklo funkcijas taikydamas paramos 
priemones, kurių tikslas – užtikrinti saugų 
ir efektyvų tinklo veiklos planavimą ir 
veikimą įprastomis ir krizės sąlygomis, ir 
priemones, kuriomis siekiama nuolat 
gerinti su Bendru Europos dangumi 
susijusį tinklo veikimą ir bendrus tinklo 
veiklos rezultatus, ypač kiek tai susiję su 
veiklos rezultatų sistemos įgyvendinimu. 
Imdamasis veiksmų tinklo valdytojas 
atsižvelgia į būtinybę į tinklą visiškai 
integruoti oro uostus.

4. Tinklo valdytojas padeda vykdyti 
tinklo funkcijas taikydamas paramos 
priemones, kurių tikslas – užtikrinti saugų 
ir efektyvų tinklo veiklos planavimą ir 
veikimą įprastomis ir tinklo krizės 
sąlygomis, ir priemones, kuriomis siekiama 
nuolat gerinti su Bendru Europos dangumi 
susijusį tinklo veikimą ir bendrus tinklo 
veiklos rezultatus, ypač kiek tai susiję su 
veiklos rezultatų sistemos įgyvendinimu. 
Imdamasis veiksmų tinklo valdytojas 
atsižvelgia į būtinybę į tinklą visiškai 
integruoti oro uostus.

Or. en
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Pakeitimas 838
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tinklo valdytojas padeda vykdyti 
tinklo funkcijas taikydamas paramos 
priemones, kurių tikslas – užtikrinti saugų 
ir efektyvų tinklo veiklos planavimą ir 
veikimą įprastomis ir krizės sąlygomis, ir 
priemones, kuriomis siekiama nuolat 
gerinti su Bendru Europos dangumi 
susijusį tinklo veikimą ir bendrus tinklo 
veiklos rezultatus, ypač kiek tai susiję su 
veiklos rezultatų sistemos įgyvendinimu. 
Imdamasis veiksmų tinklo valdytojas 
atsižvelgia į būtinybę į tinklą visiškai 
integruoti oro uostus.

4. Tinklo valdytojas vykdo tinklo 
funkcijas taikydamas neprivalomas 
paramos priemones, kurių tikslas – 
užtikrinti saugų ir efektyvų tinklo veiklos 
planavimą ir veikimą įprastomis ir krizės 
sąlygomis, ir kitas neprivalomas 
priemones, kuriomis siekiama nuolat 
gerinti su Bendru Europos dangumi 
susijusį tinklo veikimą ir bendrus tinklo 
veiklos rezultatus, ypač kiek tai susiję su 
veiklos rezultatų sistemos įgyvendinimu. 
Tinklo valdytojas, naudodamas bendrą 
sprendimų priėmimo procesą, visiškai 
integruoja oro uostus.

Or. en

Pagrindimas

Būtina paaiškinti, kad priežastis, dėl kurios reglamente nenumatytas tinklo valdytojo 
sprendimų apskundimo mechanizmas, yra ta, kad tokie sprendimai nėra reguliacinio 
pobūdžio, todėl jie neprivalomi.

Pakeitimas 839
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekdamas užtikrinti, kad 10 
straipsnyje nurodyti tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai tinkamai sietųsi su 
atskirų oro navigacijos paslaugų teikėjų 
užtikrintinais pajėgumais, kurie tų paslaugų 
teikėjų ir tinklo valdytojo sutarimu 
nustatomi Tinklo veiklos plane, tinklo 
valdytojas glaudžiai bendradarbiauja su 

5. Siekdamas užtikrinti, kad 10 
straipsnyje nurodyti tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai, visų pirma susiję su 
klimatu ir aplinka, tinkamai sietųsi su 
atskirų oro navigacijos paslaugų teikėjų 
užtikrintinais bendrais planavimo ir 
daliniais pajėgumais, kurie tų paslaugų 
teikėjų ir tinklo valdytojo sutarimu 
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VRAĮ funkcijas atliekančia Agentūra. nustatomi Tinklo veiklos plane, tinklo 
valdytojas glaudžiai bendradarbiauja su 
VRAĮ funkcijas atliekančia Agentūra.

Or. en

Pakeitimas 840
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekdamas užtikrinti, kad 10 
straipsnyje nurodyti tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai tinkamai sietųsi su 
atskirų oro navigacijos paslaugų teikėjų 
užtikrintinais pajėgumais, kurie tų paslaugų 
teikėjų ir tinklo valdytojo sutarimu 
nustatomi Tinklo veiklos plane, tinklo 
valdytojas glaudžiai bendradarbiauja su 
VRAĮ funkcijas atliekančia Agentūra.

5. Siekdamas užtikrinti, kad 10 
straipsnyje nurodyti tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai tinkamai sietųsi su 
atskirų oro eismo paslaugų teikėjų 
užtikrintinais pajėgumais, kurie tų paslaugų 
teikėjų ir tinklo valdytojo sutarimu 
nustatomi Tinklo veiklos plane, tinklo 
valdytojas glaudžiai bendradarbiauja su 
VRAĮ funkcijas atliekančia Agentūra.

Or. en

Pakeitimas 841
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Siekdamas užtikrinti, kad 10 
straipsnyje nurodyti tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai tinkamai sietųsi su 
atskirų oro navigacijos paslaugų teikėjų 
užtikrintinais pajėgumais, kurie tų paslaugų 
teikėjų ir tinklo valdytojo sutarimu 
nustatomi Tinklo veiklos plane, tinklo 
valdytojas glaudžiai bendradarbiauja su 
VRAĮ funkcijas atliekančia Agentūra.

5. Siekdamas užtikrinti, kad 10 
straipsnyje nurodyti tiksliniai veiklos 
rezultatų rodikliai tinkamai sietųsi su 
atskirų oro navigacijos paslaugų teikėjų 
užtikrintinais pajėgumais, kurie tų paslaugų 
teikėjų ir tinklo valdytojo sutarimu 
nustatomi Tinklo veiklos plane, tinklo 
valdytojas glaudžiai bendradarbiauja su 
VRAĮ.

Or. en
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Pakeitimas 842
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 6 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Tinklo valdytojas: 6. Tinklo valdytojas, koordinuodamas 
savo veiklą su veiklą vykdančių 
suinteresuotosiomis šalimis, kurios 
prisideda prie tinklo operacijų plano 
atitinkamame bendro sprendimų 
priėmimo procese:

Or. en

Pakeitimas 843
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priima sprendimus dėl atskirų 
priemonių, kurių tikslas – įgyvendinti 
tinklo funkcijas ir padėti veiksmingai 
vykdyti privalomą Tinklo veiklos planą bei 
pasiekti privalomus tikslinius veiklos 
rezultatų rodiklius;

a) priima sprendimus dėl atskirų 
priemonių, kurių tikslas – įgyvendinti 
tinklo funkcijas ir padėti veiksmingai 
vykdyti privalomą Tinklo veiklos planą bei 
pasiekti privalomus tikslinius veiklos 
rezultatų rodiklius. Tokios individualios 
priemonės apima įgaliojimus ištaisyti 
pateiktą skrydžio planą, siekiant veiklos 
aplinkybėmis kuo labiau sumažinti jo 
poveikį klimatui ir aplinkai ir tokiu atveju 
7 dalis netaikoma;

Or. en

Pakeitimas 844
Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Pierre Karleskind



PE680.905v01-00 82/130 AM\1223970LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priima sprendimus dėl atskirų 
priemonių, kurių tikslas – įgyvendinti 
tinklo funkcijas ir padėti veiksmingai 
vykdyti privalomą Tinklo veiklos planą bei 
pasiekti privalomus tikslinius veiklos 
rezultatų rodiklius;

a) priima sprendimus dėl atskirų 
priemonių, kurių tikslas – įgyvendinti 
tinklo funkcijas ir padėti veiksmingai 
vykdyti privalomą Tinklo veiklos planą bei 
pasiekti privalomus tikslinius veiklos 
rezultatų rodiklius. Šios priemonės apima 
pateikto skrydžio plano koregavimą 
siekiant sumažinti poveikį aplinkai. Tokiu 
atveju 7 dalis netaikoma;

Or. fr

Pakeitimas 845
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priima sprendimus dėl atskirų 
priemonių, kurių tikslas – įgyvendinti 
tinklo funkcijas ir padėti veiksmingai 
vykdyti privalomą Tinklo veiklos planą bei 
pasiekti privalomus tikslinius veiklos 
rezultatų rodiklius;

a) siūlo su veiklą vykdančiomis 
suinteresuotosiomis šalimis suderintus 
sprendimus dėl priemonių, kurių tikslas – 
įgyvendinti tinklo funkcijas ir padėti 
veiksmingai vykdyti Tinklo veiklos planą 
bei pasiekti privalomus tikslinius veiklos 
rezultatų rodiklius;

Or. enPagrindimas

Siekiama paaiškinti subjekto, kuriam pavesta atlikti užduotis vaidmenį ir įgaliojimus. Tinklo 
veiklos planas bus veiklą vykdančių suinteresuotųjų šalių, kurios yra saistomos veiklos 
rezultatų planų arba reglamentų, (savarankiškas) įsipareigojimas. Tinklo veiklos planas iš 
esmės negali būti laikomas teisiškai privalomu, kaip, pvz., diegimo / dinaminis planas.

Pakeitimas 846
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 6 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priima sprendimus dėl atskirų 
priemonių, kurių tikslas – įgyvendinti 
tinklo funkcijas ir padėti veiksmingai 
vykdyti privalomą Tinklo veiklos planą bei 
pasiekti privalomus tikslinius veiklos 
rezultatų rodiklius;

a) remdamasis bendru sprendimo 
priėmimo procesu, priima sprendimus dėl 
atskirų priemonių, kurių tikslas – 
įgyvendinti tinklo funkcijas ir padėti 
veiksmingai vykdyti privalomą Tinklo 
veiklos planą bei pasiekti privalomus 
tikslinius veiklos rezultatų rodiklius;

Or. en

Pagrindimas

Tinkama pateikti nuorodą į 2 ir 26 straipsnyje vartojamą sąvoką „bendras sprendimų 
priėmimas“.

Pakeitimas 847
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priima sprendimus dėl atskirų 
priemonių, kurių tikslas – įgyvendinti 
tinklo funkcijas ir padėti veiksmingai 
vykdyti privalomą Tinklo veiklos planą bei 
pasiekti privalomus tikslinius veiklos 
rezultatų rodiklius;

a) siūlo su veiklą vykdančiomis 
suinteresuotosiomis šalimis suderintus 
sprendimus dėl atskirų priemonių, kurių 
tikslas – įgyvendinti tinklo funkcijas ir 
padėti veiksmingai vykdyti Tinklo veiklos 
planą bei pasiekti tikslinius veiklos 
rezultatų rodiklius;

Or. en

Pagrindimas

Tinklo veiklos planas bus veiklą vykdančių suinteresuotųjų šalių, kurios yra saistomos veiklos 
rezultatų planų arba reglamentų, (savarankiškas) įsipareigojimas. Tinklo veiklos planas iš 
esmės negali būti laikomas teisiškai privalomu, kaip, pvz., diegimo / dinaminis planas. 

Pakeitimas 848
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier
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Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priima sprendimus dėl atskirų 
priemonių, kurių tikslas – įgyvendinti 
tinklo funkcijas ir padėti veiksmingai 
vykdyti privalomą Tinklo veiklos planą bei 
pasiekti privalomus tikslinius veiklos 
rezultatų rodiklius;

a) priima sprendimus dėl taisomųjų 
priemonių, kurių tikslas – įgyvendinti 
tinklo funkcijas ir padėti veiksmingai 
vykdyti Tinklo veiklos planą bei pasiekti 
paskirstytąsias vertes;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priima sprendimus dėl atskirų 
priemonių, kurių tikslas – įgyvendinti 
tinklo funkcijas ir padėti veiksmingai 
vykdyti privalomą Tinklo veiklos planą bei 
pasiekti privalomus tikslinius veiklos 
rezultatų rodiklius;

a) priima sprendimus dėl atskirų 
priemonių, kurių tikslas – įgyvendinti 
tinklo funkcijas ir padėti veiksmingai 
vykdyti privalomą Tinklo veiklos planą bei 
pasiekti tikslinius veiklos rezultatų 
rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 850
Kosma Złotowski

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teikia su OEV tinklo infrastruktūros 
diegimu pagal Europos OEV pagrindinį 
planą susijusias konsultacijas Komisijai ir 
atitinkamą informaciją VRAĮ funkcijas 

b) pagal bendradarbiavimo su veiklą 
vykdančiomis suinteresuotosiomis šalimis 
sistemą, teikia su infrastruktūros, 
reikalingos tinklo funkcijoms vykdyti, 
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atliekančiai Agentūrai, visų pirma tam, kad 
būtų nustatytos tinklui būtinos investicijos.

stebėsena susijusias konsultacijas 
Komisijai ir atitinkamą informaciją VRAĮ 
funkcijas atliekančiai Agentūrai, visų 
pirma tam, kad būtų nustatytos tinklui 
būtinos investicijos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išsamiau paaiškinti tinklo valdytojo vaidmenis ir kompetenciją, į konsultacijų su EK 
procesą reikėtų įtraukti veiklą vykdančias suinteresuotąsias šalis, o VRAĮ reikėtų pateikti 
atitinkamą informaciją.

Pakeitimas 851
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teikia su OEV tinklo infrastruktūros 
diegimu pagal Europos OEV pagrindinį 
planą susijusias konsultacijas Komisijai ir 
atitinkamą informaciją VRAĮ funkcijas 
atliekančiai Agentūrai, visų pirma tam, 
kad būtų nustatytos tinklui būtinos 
investicijos.

b) pagal bendradarbiavimo su veiklą 
vykdančiomis suinteresuotosiomis šalimis 
sistemą teikia su OEV tinklo 
infrastruktūros diegimu pagal Europos 
OEV pagrindinį planą susijusias 
konsultacijas Komisijai ir atitinkamą 
informaciją VRAĮ, visų pirma tam, kad 
būtų nustatytos tinklui būtinos investicijos.

Or. en

Pakeitimas 852
Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Tinklo valdytojas sprendimus 
priima taikydamas bendro sprendimų 
priėmimo procesą. Bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai veikia kuo 

7. Tinklo valdytojas sprendimus 
priima taikydamas bendro sprendimų 
priėmimo procesą ir atsižvelgdamas į 
Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/123 
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labiau siekdami pagerinti tinklo veikimą ir 
veiklos rezultatus. Per bendro sprendimų 
priėmimo procesą propaguojami tinklo 
interesai.

III skyriaus 18 straipsnio 3 dalį. Bendro 
sprendimų priėmimo proceso dalyviai 
veikia kuo labiau siekdami pagerinti tinklo 
veikimą ir veiklos rezultatus. Per bendro 
sprendimų priėmimo procesą propaguojami 
tinklo interesai, kartu užtikrinant 
sąžiningą, subalansuotą ir 
nediskriminacinį požiūrį į veiklos 
rezultatų reikalavimus ir planus, skirtus 
oro uostų terminalo oro eismo 
paslaugoms.

Or. de

Pakeitimas 853
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Tinklo valdytojas sprendimus 
priima taikydamas bendro sprendimų 
priėmimo procesą. Bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai veikia kuo 
labiau siekdami pagerinti tinklo veikimą ir 
veiklos rezultatus. Per bendro sprendimų 
priėmimo procesą propaguojami tinklo 
interesai.

7. Tinklo valdytojas sprendimus 
priima taikydamas bendro sprendimų 
priėmimo procesą. Bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai veikia kuo 
labiau siekdami pagerinti tinklo veikimą ir 
veiklos rezultatus. Per bendro sprendimų 
priėmimo procesą propaguojami tinklo 
interesai, atsižvelgiant į pagrindinius 
valstybių narių interesus, susijusius su jų 
saugumu ir kompetencija užtikrinti 
nacionalinį saugumą.

Or. fr

Pakeitimas 854
Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Tinklo valdytojas sprendimus 7. Tinklo valdytojas sprendimus 
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priima taikydamas bendro sprendimų 
priėmimo procesą. Bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai veikia kuo 
labiau siekdami pagerinti tinklo veikimą ir 
veiklos rezultatus. Per bendro sprendimų 
priėmimo procesą propaguojami tinklo 
interesai.

priima taikydamas bendro sprendimų 
priėmimo procesą. Bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai veikia kuo 
labiau siekdami pagerinti tinklo veikimą ir 
veiklos rezultatus. Per bendro sprendimų 
priėmimo procesą propaguojami tinklo 
interesai, atsižvelgiant į esminius valstybių 
narių saugumo interesus ir jų 
kompetenciją užtikrinti nacionalinį 
saugumą.

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo loginis pagrindas yra susijęs su gynybos ir nacionalinio saugumo reikalavimų, 
kurie yra viršesni už su šiuo tinklu susijusius interesus, užtikrinimu.

Pakeitimas 855
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Tinklo valdytojas sprendimus 
priima taikydamas bendro sprendimų 
priėmimo procesą. Bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai veikia kuo 
labiau siekdami pagerinti tinklo veikimą ir 
veiklos rezultatus. Per bendro sprendimų 
priėmimo procesą propaguojami tinklo 
interesai.

7. Tinklo valdytojas sprendimus 
priima taikydamas bendro sprendimų 
priėmimo procesą. Bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai veikia kuo 
labiau siekdami pagerinti tinklo veikimą ir 
veiklos rezultatus. Per bendro sprendimų 
priėmimo procesą propaguojami tinklo 
interesai kartu tinkamai atsižvelgiant į 
vietos saugos aspektus.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Tinklo valdytojas sprendimus 
priima taikydamas bendro sprendimų 
priėmimo procesą. Bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai veikia kuo 
labiau siekdami pagerinti tinklo veikimą ir 
veiklos rezultatus. Per bendro sprendimų 
priėmimo procesą propaguojami tinklo 
interesai.

7. Tinklo valdytojas sprendimus 
priima taikydamas bendro sprendimų 
priėmimo procesą. Bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai veikia kuo 
labiau siekdami pagerinti tinklo veikimą ir 
veiklos rezultatus. Per bendro sprendimų 
priėmimo procesą propaguojami tinklo 
interesai nedarant poveikio vietos saugos 
aspektams.

Or. en

Pakeitimas 857
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Tinklo valdytojas sprendimus 
priima taikydamas bendro sprendimų 
priėmimo procesą. Bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai veikia kuo 
labiau siekdami pagerinti tinklo veikimą ir 
veiklos rezultatus. Per bendro sprendimų 
priėmimo procesą propaguojami tinklo 
interesai.

7. Tinklo valdytojas sprendimus 
priima taikydamas bendro sprendimų 
priėmimo procesą, išskyrus 6 dalies a 
punkte nurodytas priežastis. Bendro 
sprendimų priėmimo proceso dalyviai 
veikia kuo labiau siekdami pagerinti tinklo 
veikimą ir veiklos rezultatus. Per bendro 
sprendimų priėmimo procesą propaguojami 
tinklo interesai.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Tinklo valdytojas sprendimus 7. Tinklo valdytojas sprendimus 
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priima taikydamas bendro sprendimų 
priėmimo procesą. Bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai veikia kuo 
labiau siekdami pagerinti tinklo veikimą ir 
veiklos rezultatus. Per bendro sprendimų 
priėmimo procesą propaguojami tinklo 
interesai.

priima taikydamas bendro sprendimų 
priėmimo procesą. Bendro sprendimų 
priėmimo proceso dalyviai veikia kuo 
labiau siekdami pagerinti tinklo veikimą ir 
veiklos rezultatus. Per bendro sprendimų 
priėmimo procesą propaguojami tinklo 
interesai kartu siekiant sutarimo su 
valstybėmis narėmis.

Or. en

Pakeitimas 859
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Sprendimus dėl 26 straipsnio 2 ir 3 
dalyse nepaminėtų oro erdvės struktūrų 
projektavimo aspektų priima valstybės 
narės. Tai darydamos valstybės narės 
atsižvelgia į oro eismo paklausą, 
sezoniškumą ir sudėtingumą ir į veiklos 
rezultatų planus. Prieš priimdamos 
sprendimus dėl tų aspektų, jos 
konsultuojasi su atitinkamais oro erdvės 
naudotojais arba jiems atstovaujančiomis 
grupėmis, taip pat atitinkamais atvejais su 
karinėmis institucijomis.

9. Sprendimus dėl 26 straipsnio 2 ir 3 
dalyse nepaminėtų oro erdvės struktūrų 
projektavimo aspektų priima valstybės 
narės. Tai darydamos valstybės narės gali 
atsižvelgti į oro eismo paklausą, tam tikro 
laipsnio sezoniškumą, atsižvelgiant į 
faktinį oro eismo sudėtingumą ir į veiklos 
rezultatų planus, visų pirma užtikrinant 
bendro klimatui poveikį darančių 
išmetamų teršalų kiekio mažinimą. Prieš 
priimdamos sprendimus dėl tų aspektų, jos 
konsultuojasi su to sektoriaus darbuotojų 
atstovais, atitinkamais oro erdvės 
naudotojais arba jiems atstovaujančiomis 
grupėmis, klimato ir aplinkos srities 
mokslo ekspertais, taip pat atitinkamais 
atvejais su karinėmis institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 860
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 9 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Sprendimus dėl 26 straipsnio 2 ir 3 
dalyse nepaminėtų oro erdvės struktūrų 
projektavimo aspektų priima valstybės 
narės. Tai darydamos valstybės narės 
atsižvelgia į oro eismo paklausą, 
sezoniškumą ir sudėtingumą ir į veiklos 
rezultatų planus. Prieš priimdamos 
sprendimus dėl tų aspektų, jos 
konsultuojasi su atitinkamais oro erdvės 
naudotojais arba jiems atstovaujančiomis 
grupėmis, taip pat atitinkamais atvejais su 
karinėmis institucijomis.

9. Sprendimus dėl 26 straipsnio 2 
dalyje nepaminėtų oro erdvės struktūrų 
projektavimo aspektų priima valstybės 
narės. Tai darydamos valstybės narės 
atsižvelgia į oro eismo paklausą, 
sezoniškumą ir sudėtingumą ir į veiklos 
rezultatų planus ir tinkamai atsižvelgia į 
atitinkamų oro erdvės naudotojų arba 
jiems atstovaujančių grupių, taip pat 
atitinkamais atvejais į karinių institucijų 
poreikius.

Or. en

Pagrindimas

Dėl Komisijos siūlomos 9 dalies formuluotės būtina pažymėti, kad 2 ir 3 dalyse nepateikiamos 
nuorodos į kokias nors konkrečias oro erdvės struktūras. Vienintelė nuoroda toje dalyje 
pateikiama į Europos oro erdvės struktūras, tačiau ši sąvoka reglamente neapibrėžta. Šios 
rūšies klausimus turėtų išspręsti valstybės narės, nes tokios struktūros iš esmės priklauso nuo 
vietos aplinkybių.

Pakeitimas 861
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Oro eismo paslaugų teikėjai nustato 
konsultavimosi mechanizmus, skirtus 
konsultuotis su atitinkamais oro erdvės 
naudotojais ir aerodromų naudotojais dėl 
svarbiausių su teikiamomis paslaugomis 
susijusių klausimų, be kita ko, dėl svarbių 
oro erdvės konfigūracijų pakeitimų, ir dėl 
strateginių investicijų, turinčių 
reikšmingos įtakos oro eismo valdymo ir 
oro navigacijos paslaugų teikimui ir 
(arba) rinkliavoms. Oro erdvės naudotojai 
dalyvauja ir strateginių investicijų planų 
tvirtinimo procese. Komisija priima 

Oro eismo paslaugų teikėjai nustato 
konsultavimosi mechanizmus, skirtus 
konsultuotis su atitinkamais oro erdvės 
naudotojais ir aerodromų naudotojais dėl 
svarbiausių su teikiamomis paslaugomis 
susijusių klausimų, be kita ko, dėl svarbių 
oro erdvės konfigūracijų pakeitimų.
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priemones, kuriose nustatoma tiksli 
konsultavimosi su oro erdvės naudotojais 
ir jų dalyvavimo tvirtinant investicijų 
planus tvarka. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 37 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. enPagrindimas

Oro erdvės naudotojai jau dalyvauja nacionaliniu lygmeniu apibrėžiant veiklos rezultatų 
planus, taip pat dalyvauja SESAR bendrojoje įmonėje ir naujoje SESAR diegimo 
partnerystėje. Šia nuostata nesukuriama jokia pridėtinė vertė, tačiau užkraunama papildoma 
našta.

Pakeitimas 862
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Oro eismo paslaugų teikėjai nustato 
konsultavimosi mechanizmus, skirtus 
konsultuotis su atitinkamais oro erdvės 
naudotojais ir aerodromų naudotojais dėl 
svarbiausių su teikiamomis paslaugomis 
susijusių klausimų, be kita ko, dėl svarbių 
oro erdvės konfigūracijų pakeitimų, ir dėl 
strateginių investicijų, turinčių reikšmingos 
įtakos oro eismo valdymo ir oro 
navigacijos paslaugų teikimui ir (arba) 
rinkliavoms. Oro erdvės naudotojai 
dalyvauja ir strateginių investicijų planų 
tvirtinimo procese. Komisija priima 
priemones, kuriose nustatoma tiksli 
konsultavimosi su oro erdvės naudotojais 
ir jų dalyvavimo tvirtinant investicijų 
planus tvarka. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 37 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Oro eismo paslaugų teikėjai nustato 
konsultavimosi mechanizmus, skirtus 
konsultuotis su atitinkamais oro erdvės 
naudotojais ir aerodromų naudotojais dėl 
svarbiausių su teikiamomis paslaugomis 
susijusių klausimų, be kita ko, dėl svarbių 
oro erdvės konfigūracijų pakeitimų, ir dėl 
strateginių investicijų, turinčių reikšmingos 
įtakos oro eismo valdymo ir oro 
navigacijos paslaugų teikimui ir (arba) 
rinkliavoms.

Or. en
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Pakeitimas 863
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Oro eismo paslaugų teikėjai nustato 
konsultavimosi mechanizmus, skirtus 
konsultuotis su atitinkamais oro erdvės 
naudotojais ir aerodromų naudotojais dėl 
svarbiausių su teikiamomis paslaugomis 
susijusių klausimų, be kita ko, dėl svarbių 
oro erdvės konfigūracijų pakeitimų, ir dėl 
strateginių investicijų, turinčių reikšmingos 
įtakos oro eismo valdymo ir oro 
navigacijos paslaugų teikimui ir (arba) 
rinkliavoms. Oro erdvės naudotojai 
dalyvauja ir strateginių investicijų planų 
tvirtinimo procese. Komisija priima 
priemones, kuriose nustatoma tiksli 
konsultavimosi su oro erdvės naudotojais 
ir jų dalyvavimo tvirtinant investicijų 
planus tvarka. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 37 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Oro eismo paslaugų teikėjai nustato 
konsultavimosi mechanizmus, skirtus 
konsultuotis su atitinkamais oro erdvės 
naudotojais ir aerodromų naudotojais dėl 
svarbiausių su teikiamomis paslaugomis 
susijusių klausimų, be kita ko, dėl svarbių 
oro erdvės konfigūracijų pakeitimų, ir dėl 
strateginių investicijų, turinčių reikšmingos 
įtakos oro eismo valdymo ir oro 
navigacijos paslaugų teikimui ir (arba) 
rinkliavoms.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas, kad oro erdvės naudotojai dalyvautų strateginių investicijų planų patvirtinimo 
procese nėra pagrįstas, nes oro erdvės naudotojai jau dalyvauja nacionaliniu lygmeniu 
apibrėžiant veiklos rezultatų planus, taip pat dalyvauja SESAR bendrojoje įmonėje ir naujoje 
SESAR diegimo partnerystėje. Šia nuostata nesukuriama jokia pridėtinė vertė, tačiau 
užkraunama papildoma našta.

Pakeitimas 864
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Oro eismo paslaugų teikėjai nustato Oro eismo paslaugų teikėjai nustato 
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konsultavimosi mechanizmus, skirtus 
konsultuotis su atitinkamais oro erdvės 
naudotojais ir aerodromų naudotojais dėl 
svarbiausių su teikiamomis paslaugomis 
susijusių klausimų, be kita ko, dėl svarbių 
oro erdvės konfigūracijų pakeitimų, ir dėl 
strateginių investicijų, turinčių reikšmingos 
įtakos oro eismo valdymo ir oro 
navigacijos paslaugų teikimui ir (arba) 
rinkliavoms. Oro erdvės naudotojai 
dalyvauja ir strateginių investicijų planų 
tvirtinimo procese. Komisija priima 
priemones, kuriose nustatoma tiksli 
konsultavimosi su oro erdvės naudotojais 
ir jų dalyvavimo tvirtinant investicijų 
planus tvarka. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 37 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

konsultavimosi mechanizmus, skirtus 
konsultuotis su atitinkamais oro erdvės 
naudotojais ir aerodromų naudotojais dėl 
svarbiausių su teikiamomis paslaugomis 
susijusių klausimų, be kita ko, dėl svarbių 
oro erdvės konfigūracijų pakeitimų, ir dėl 
strateginių investicijų, turinčių reikšmingos 
įtakos oro eismo valdymo ir oro 
navigacijos paslaugų teikimui ir (arba) 
rinkliavoms.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas, kad oro erdvės naudotojai dalyvautų strateginių investicijų planų patvirtinimo 
procese yra pernelyg plataus masto. Oro erdvės naudotojų vaidmuo turėtų būti susijęs tik su 
konsultacijomis. Dabar tokios konsultacijos, be kita ko, vyksta rengiant veiklos rezultatų 
planą, kurio sudedamąja dalimi yra pagrindinių investicijų planai. 

Pakeitimas 865
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Oro eismo paslaugų teikėjai nustato 
konsultavimosi mechanizmus, skirtus 
konsultuotis su atitinkamais oro erdvės 
naudotojais ir aerodromų naudotojais dėl 
svarbiausių su teikiamomis paslaugomis 
susijusių klausimų, be kita ko, dėl svarbių 
oro erdvės konfigūracijų pakeitimų, ir dėl 
strateginių investicijų, turinčių reikšmingos 
įtakos oro eismo valdymo ir oro 
navigacijos paslaugų teikimui ir (arba) 
rinkliavoms. Oro erdvės naudotojai 

Oro eismo paslaugų teikėjai nustato 
konsultavimosi mechanizmus, skirtus 
konsultuotis su atitinkamais oro erdvės 
naudotojais ir aerodromų naudotojais dėl 
svarbiausių su teikiamomis paslaugomis 
susijusių klausimų, be kita ko, dėl svarbių 
oro erdvės konfigūracijų pakeitimų, ir dėl 
strateginių investicijų, turinčių reikšmingos 
įtakos oro eismo valdymo ir oro 
navigacijos paslaugų teikimui ir (arba) 
rinkliavoms. Oro erdvės naudotojai 
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dalyvauja ir strateginių investicijų planų 
tvirtinimo procese. Komisija priima 
priemones, kuriose nustatoma tiksli 
konsultavimosi su oro erdvės naudotojais ir 
jų dalyvavimo tvirtinant investicijų planus 
tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 37 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

dalyvauja ir strateginių investicijų planų 
tvirtinimo procese, visų pirma 
atsižvelgiant į aspektus, susijusius su 
orlaiviuose ir žemėje diegiamos įrangos 
panaudojimo pradžios tarpusavio 
sinchronizavimu. Komisija priima 
priemones, kuriose išsamiai aptariama 
konsultacijų su oro erdvės naudotojais, 
VRAĮ funkcijas atliekančia Agentūra ir 
tinklo valdytoju ir jų dalyvavimo rengiant 
ir tvirtinant investicijų planus tvarka, visų 
pirma siekiant užtikrinti, kad planai būtų 
suderinami su pagrindinio OEV plano 
bendrais projektais, kaip nurodyta 35 
straipsnyje. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 37 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Oro eismo paslaugų teikėjai nustato 
konsultavimosi mechanizmus, skirtus 
konsultuotis su atitinkamais oro erdvės 
naudotojais ir aerodromų naudotojais dėl 
svarbiausių su teikiamomis paslaugomis 
susijusių klausimų, be kita ko, dėl svarbių 
oro erdvės konfigūracijų pakeitimų, ir dėl 
strateginių investicijų, turinčių reikšmingos 
įtakos oro eismo valdymo ir oro 
navigacijos paslaugų teikimui ir (arba) 
rinkliavoms. Oro erdvės naudotojai 
dalyvauja ir strateginių investicijų planų 
tvirtinimo procese. Komisija priima 
priemones, kuriose nustatoma tiksli 
konsultavimosi su oro erdvės naudotojais 
ir jų dalyvavimo tvirtinant investicijų 
planus tvarka. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 37 straipsnio 3 dalyje 

Oro eismo paslaugų teikėjai nustato 
konsultavimosi mechanizmus, skirtus 
konsultuotis su atitinkamais oro erdvės 
naudotojais ir aerodromų naudotojais dėl 
svarbiausių su teikiamomis paslaugomis 
susijusių klausimų, be kita ko, dėl svarbių 
oro erdvės konfigūracijų pakeitimų, ir dėl 
strateginių investicijų, turinčių reikšmingos 
įtakos oro eismo valdymo ir oro 
navigacijos paslaugų teikimui ir (arba) 
rinkliavoms. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 37 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.
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nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 867
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Oro eismo paslaugų teikėjai nustato 
konsultavimosi mechanizmus, skirtus 
konsultuotis su atitinkamais oro erdvės 
naudotojais ir aerodromų naudotojais dėl 
svarbiausių su teikiamomis paslaugomis 
susijusių klausimų, be kita ko, dėl svarbių 
oro erdvės konfigūracijų pakeitimų, ir dėl 
strateginių investicijų, turinčių reikšmingos 
įtakos oro eismo valdymo ir oro 
navigacijos paslaugų teikimui ir (arba) 
rinkliavoms. Oro erdvės naudotojai 
dalyvauja ir strateginių investicijų planų 
tvirtinimo procese. Komisija priima 
priemones, kuriose nustatoma tiksli 
konsultavimosi su oro erdvės naudotojais 
ir jų dalyvavimo tvirtinant investicijų 
planus tvarka. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 37 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Oro eismo paslaugų teikėjai nustato 
konsultavimosi mechanizmus, skirtus 
konsultuotis su atitinkamais oro erdvės 
naudotojais, aerodromų naudotojais ir 
darbuotojų atstovais, taip pat mokslo 
ekspertais ir atitinkamomis 
nevyriausybinėmis organizacijomis, 
veikiančiomis klimato ir aplinkos srityje, 
dėl svarbiausių su teikiamomis 
paslaugomis susijusių klausimų, be kita ko, 
dėl svarbių oro erdvės konfigūracijų 
pakeitimų, kurie, pvz., atsiranda dėl 
pastangų mažinti išmetamą teršalų kiekį, 
ir dėl strateginių investicijų, turinčių 
reikšmingos įtakos oro eismo valdymo ir 
oro navigacijos paslaugų teikimui ir (arba) 
rinkliavoms.

Or. en

Pakeitimas 868
Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Oro eismo paslaugų teikėjai nustato 
konsultavimosi mechanizmus, skirtus 
konsultuotis su atitinkamais oro erdvės 

Oro eismo paslaugų teikėjai nustato 
konsultavimosi mechanizmus, skirtus 
konsultuotis su atitinkamais oro erdvės 
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naudotojais ir aerodromų naudotojais dėl 
svarbiausių su teikiamomis paslaugomis 
susijusių klausimų, be kita ko, dėl svarbių 
oro erdvės konfigūracijų pakeitimų, ir dėl 
strateginių investicijų, turinčių reikšmingos 
įtakos oro eismo valdymo ir oro 
navigacijos paslaugų teikimui ir (arba) 
rinkliavoms. Oro erdvės naudotojai 
dalyvauja ir strateginių investicijų planų 
tvirtinimo procese. Komisija priima 
priemones, kuriose nustatoma tiksli 
konsultavimosi su oro erdvės naudotojais 
ir jų dalyvavimo tvirtinant investicijų 
planus tvarka. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 37 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

naudotojais ir aerodromų naudotojais dėl 
svarbiausių su teikiamomis paslaugomis 
susijusių klausimų, be kita ko, dėl svarbių 
oro erdvės konfigūracijų pakeitimų, ir dėl 
strateginių investicijų, turinčių reikšmingos 
įtakos oro eismo valdymo ir oro 
navigacijos paslaugų teikimui ir (arba) 
rinkliavoms. Konsultacijų ir sprendimų 
priėmimo procesuose dalyvaujantys 
suinteresuotieji subjektai taip pat 
dalyvauja strateginių investicijų planų 
tvirtinimo ir nacionalinės oro erdvės 
strategijos kūrimo procesuose. Komisija 
priima priemones, kuriose nustatoma tiksli 
konsultavimosi su suinteresuotaisiais 
subjektais ir jų dalyvavimo tvirtinant 
investicijų planus tvarka. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 37 straipsnio 3 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. de

Pakeitimas 869
Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, vykdydamos bendrąją 
transporto politiką, užtikrina, kad būtų 
sudaromi ar atnaujinami kompetentingų 
civilinių ir karinių institucijų rašytiniai 
susitarimai ar lygiavertės teisinės 
priemonės dėl konkrečių oro erdvės blokų 
valdymo, ir apie tai praneša Komisijai.

Valstybės narės, vykdydamos bendrąją 
transporto politiką, užtikrina, kad būtų 
sudaromi ar atnaujinami kompetentingų 
civilinių ir karinių institucijų rašytiniai 
susitarimai ar lygiavertės teisinės 
priemonės dėl konkrečių oro erdvės blokų 
valdymo, ir apie tai praneša Komisijai. 
Siekdama skatinti civilinį ir karinį 
bendradarbiavimą (lankstus oro erdvės 
naudojimas), Komisija pagal šio 
reglamento 37 straipsnio 3 dalyje 
nustatytą procedūrą priima įgyvendinimo 
taisykles.

Or. de
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Pakeitimas 870
Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visi oro navigacijos paslaugų 
teikėjai, oro erdvės naudotojai, oro uostai ir 
tinklo valdytojas, nepažeisdami saugumo 
ar gynybos politikos interesų, 
nediskriminacinėmis sąlygomis tikruoju 
laiku, be kita ko, tarpvalstybiniu ir 
Sąjungos mastu, teikia bendrajam oro 
eismui aktualius veiklos duomenis. Šiais 
teikiamais duomenimis gali naudotis 
sertifikuoti arba deklaracijas pateikę oro 
eismo paslaugų teikėjai, oro navigacijos 
paslaugų teikimu įrodomai suinteresuoti 
subjektai, oro erdvės naudotojai, oro uostai 
ir tinklo valdytojas. Duomenys naudojami 
tik veiklos vykdymo tikslais.

1. Visi oro navigacijos paslaugų 
teikėjai, oro erdvės naudotojai, oro uostai ir 
tinklo valdytojas, nepažeisdami saugumo 
ar gynybos politikos interesų, 
nediskriminacinėmis sąlygomis tikruoju 
laiku, be kita ko, tarpvalstybiniu ir 
Sąjungos mastu, teikia bendrajam oro 
eismui aktualius veiklos duomenis, jei jie 
reikalingi dalyvaujančių suinteresuotųjų 
subjektų procesams valdyti. Šiais 
teikiamais duomenimis gali naudotis 
sertifikuoti arba deklaracijas pateikę oro 
eismo paslaugų teikėjai, oro navigacijos 
paslaugų teikimu įrodomai suinteresuoti 
subjektai, oro erdvės naudotojai, oro uostai 
ir tinklo valdytojas. Duomenys naudojami 
tik veiklos vykdymo tikslais. Duomenų 
teikėjas, duomenų gavėjas, duomenų 
pobūdis ir jų teikimo tikslas turi būti 
tiksliai nustatyti, siekiant užtikrinti 
duomenų nuoseklumą bei technines, 
operatyvines ir ekonomines įgyvendinimo 
galimybes.

Or. de

Pakeitimas 871
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visi oro navigacijos paslaugų 
teikėjai, oro erdvės naudotojai, oro uostai ir 
tinklo valdytojas, nepažeisdami saugumo 
ar gynybos politikos interesų, 
nediskriminacinėmis sąlygomis tikruoju 

1. Tam tikros rūšies duomenis apie 
veiklą, susijusius su bendrąja oro eismo 
veikla, teikia veiklą vykdančios 
suinteresuotosios šalys, kad sudarytų 
palankesnes sąlygas veiksmingai veiklai. 
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laiku, be kita ko, tarpvalstybiniu ir 
Sąjungos mastu, teikia bendrajam oro 
eismui aktualius veiklos duomenis. Šiais 
teikiamais duomenimis gali naudotis 
sertifikuoti arba deklaracijas pateikę oro 
eismo paslaugų teikėjai, oro navigacijos 
paslaugų teikimu įrodomai suinteresuoti 
subjektai, oro erdvės naudotojai, oro 
uostai ir tinklo valdytojas. Duomenys 
naudojami tik veiklos vykdymo tikslais.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus pagal 36 straipsnį, 
siekiant apibrėžti tokių veiklos duomenų, 
kuriuos sertifikuotiems arba 
deklaruotiems oro eismo paslaugų 
teikėjams, karinio oro eismo paslaugų 
teikėjams, oro erdvės naudotojams ir oro 
uostams, taip pat tinklo valdytojui teikia 
visi oro navigacijos paslaugų teikėjai, oro 
erdvės naudotojai, oro uostai ir tinklo 
valdytojas, nepažeisdami saugumo ar 
gynybos politikos interesų, 
nediskriminacinėmis sąlygomis, taikymo 
sritį, taip pat techninius tokių duomenų 
teikimo aspektus, įskaitant finansavimo ir 
atsakomybės aspektus. Tokie duomenys 
naudojami tik veiklos vykdymo tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Nors akivaizdu, kad aviacijos srityje reikia reguliuoti dalijimąsi duomenimis ir prieigą prie 
duomenų, reglamente siūlomas sektoriaus duomenų režimas nėra subrendęs. Dar 
nepatikslintas keletas aspektų. Tai, be kita ko, apima susijusios veiklos teisinį pobūdį, 
didesnės atsakomybės pasekmes, būtinos infrastruktūros finansavimą, poveikį rinkos 
struktūroms ir pan. Todėl straipsnį būtų galima išbraukti arba Komisijai būtų galima suteikti 
įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus po to, kai koncepcija taps brandesnė.

Pakeitimas 872
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visi oro navigacijos paslaugų 
teikėjai, oro erdvės naudotojai, oro uostai ir 
tinklo valdytojas, nepažeisdami saugumo 
ar gynybos politikos interesų, 
nediskriminacinėmis sąlygomis tikruoju 
laiku, be kita ko, tarpvalstybiniu ir 
Sąjungos mastu, teikia bendrajam oro 
eismui aktualius veiklos duomenis. Šiais 
teikiamais duomenimis gali naudotis 
sertifikuoti arba deklaracijas pateikę oro 

1. . Visi oro navigacijos paslaugų 
teikėjai, oro erdvės naudotojai, oro uostai ir 
tinklo valdytojas, nepažeisdami saugumo 
ar gynybos politikos interesų, 
nediskriminacinėmis sąlygomis tikruoju 
laiku, be kita ko, tarpvalstybiniu ir 
Sąjungos mastu, teikia bendrajam oro 
eismui aktualius veiklos duomenis. Šiais 
teikiamais duomenimis gali naudotis 
sertifikuoti arba deklaracijas pateikę oro 
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eismo paslaugų teikėjai, oro navigacijos 
paslaugų teikimu įrodomai suinteresuoti 
subjektai, oro erdvės naudotojai, oro uostai 
ir tinklo valdytojas. Duomenys naudojami 
tik veiklos vykdymo tikslais.

navigacijos paslaugų teikėjai, oro erdvės 
naudotojai, oro uostai ir tinklo valdytojas. 
Duomenys naudojami tik veiklos vykdymo 
tikslais.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visi oro navigacijos paslaugų 
teikėjai, oro erdvės naudotojai, oro uostai ir 
tinklo valdytojas, nepažeisdami saugumo 
ar gynybos politikos interesų, 
nediskriminacinėmis sąlygomis tikruoju 
laiku, be kita ko, tarpvalstybiniu ir 
Sąjungos mastu, teikia bendrajam oro 
eismui aktualius veiklos duomenis. Šiais 
teikiamais duomenimis gali naudotis 
sertifikuoti arba deklaracijas pateikę oro 
eismo paslaugų teikėjai, oro navigacijos 
paslaugų teikimu įrodomai suinteresuoti 
subjektai, oro erdvės naudotojai, oro uostai 
ir tinklo valdytojas. Duomenys naudojami 
tik veiklos vykdymo tikslais.

1. Visi oro navigacijos paslaugų 
teikėjai, oro erdvės naudotojai, oro uostai ir 
tinklo valdytojas, nepažeisdami saugumo 
ar gynybos politikos interesų, 
nediskriminacinėmis sąlygomis tikruoju 
laiku, be kita ko, tarpvalstybiniu ir 
Sąjungos mastu, teikia bendrajam oro 
eismui aktualius veiklos duomenis. Šiais 
teikiamais duomenimis gali naudotis 
sertifikuoti arba deklaracijas pateikę oro 
navigacijos paslaugų teikėjai, karinio oro 
eismo paslaugų teikėjai, oro navigacijos 
paslaugų teikimu įrodomai suinteresuoti 
subjektai, oro erdvės naudotojai, oro uostai 
ir tinklo valdytojas. Duomenys naudojami 
tik veiklos vykdymo tikslais.

Or. en

Pakeitimas 874
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visi oro navigacijos paslaugų 1. Visi oro navigacijos paslaugų 
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teikėjai, oro erdvės naudotojai, oro uostai ir 
tinklo valdytojas, nepažeisdami saugumo 
ar gynybos politikos interesų, 
nediskriminacinėmis sąlygomis tikruoju 
laiku, be kita ko, tarpvalstybiniu ir 
Sąjungos mastu, teikia bendrajam oro 
eismui aktualius veiklos duomenis. Šiais 
teikiamais duomenimis gali naudotis 
sertifikuoti arba deklaracijas pateikę oro 
eismo paslaugų teikėjai, oro navigacijos 
paslaugų teikimu įrodomai suinteresuoti 
subjektai, oro erdvės naudotojai, oro uostai 
ir tinklo valdytojas. Duomenys naudojami 
tik veiklos vykdymo tikslais.

teikėjai, oro erdvės naudotojai, oro uostai ir 
tinklo valdytojas, nepažeisdami saugumo 
ar gynybos politikos interesų, skaidriomis 
nediskriminacinėmis sąlygomis sąveikiu 
formatu tikruoju laiku, be kita ko, 
tarpvalstybiniu ir Sąjungos mastu, teikia 
bendrajam oro eismui aktualius veiklos 
duomenis. Šiais teikiamais duomenimis 
gali naudotis sertifikuoti arba deklaracijas 
pateikę oro eismo paslaugų teikėjai, oro 
navigacijos paslaugų teikimu įrodomai 
suinteresuoti subjektai, oro erdvės 
naudotojai, oro uostai ir tinklo valdytojas. 
Duomenys naudojami tik veiklos vykdymo 
tikslais.

Or. en

Pakeitimas 875
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos paslaugos 
kainos grindžiamos ribinėmis duomenų 
pateikimo sąnaudomis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl Komisijos pateikto reglamento projekto tikslų, visų pirma atsižvelgiant į siūlymą sukurti 
oro navigacijos paslaugų teikimo rinką, įpareigojimas teikti kitiems subjektams visus 
duomenis už perdavimo kainą turi būti vertinamas neigiamai. Šis klausimas turėtų būti 
paliktas spręsti Komisijai sudarant sutartis arba kitus oficialius susitarimus su 
suinteresuotosiomis šalimis. Atrodo, kad tai vienintelis būdas tikrai duomenų rinkai sukurti.

Pakeitimas 876
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos paslaugos 
kainos grindžiamos ribinėmis duomenų 
pateikimo sąnaudomis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nors akivaizdu, kad aviacijos srityje reikia reguliuoti dalijimąsi duomenimis ir prieigą prie 
duomenų, reglamente siūlomas sektoriaus duomenų režimas nėra subrendęs. Dar 
nepatikslintas keletas aspektų. Tai, be kita ko, apima susijusios veiklos teisinį pobūdį, 
didesnės atsakomybės pasekmes, būtinos infrastruktūros finansavimą, poveikį rinkos 
struktūroms ir pan. Todėl straipsnį būtų galima išbraukti arba Komisijai būtų galima suteikti 
įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus po to, kai koncepcija taps brandesnė.

Pakeitimas 877
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Galimybė susipažinti su 1 dalyje 
nurodytais aktualiais veiklos duomenimis 
suteikiama už saugos priežiūrą, veiklos 
rezultatų priežiūrą ir tinklo priežiūrą 
atsakingoms institucijoms, be kita ko, 
Agentūrai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nors akivaizdu, kad aviacijos srityje reikia reguliuoti dalijimąsi duomenimis ir prieigą prie 
duomenų, reglamente siūlomas sektoriaus duomenų režimas nėra subrendęs. Dar 
nepatikslintas keletas aspektų. Tai, be kita ko, apima susijusios veiklos teisinį pobūdį, 
didesnės atsakomybės pasekmes, būtinos infrastruktūros finansavimą, poveikį rinkos 
struktūroms ir pan. Todėl straipsnį būtų galima išbraukti arba Komisijai būtų galima suteikti 
įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus po to, kai koncepcija taps brandesnė.
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Pakeitimas 878
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Galimybė susipažinti su 1 dalyje 
nurodytais aktualiais veiklos duomenimis 
suteikiama už saugos priežiūrą, veiklos 
rezultatų priežiūrą ir tinklo priežiūrą 
atsakingoms institucijoms, be kita ko, 
Agentūrai.

3. Galimybė susipažinti su 1 dalyje 
nurodytais aktualiais veiklos duomenimis 
suteikiama už saugos priežiūrą, veiklos 
rezultatų priežiūrą ir tinklo priežiūrą 
atsakingoms institucijoms, be kita ko, 
Agentūrai. Galimybė susipažinti su šiais 
duomenimis taip pat suteikiama už oro 
erdvės apsaugą atsakingiems kariniams 
vienetams.

Or. fr

Pakeitimas 879
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Galimybė susipažinti su 1 dalyje 
nurodytais aktualiais veiklos duomenimis 
suteikiama už saugos priežiūrą, veiklos 
rezultatų priežiūrą ir tinklo priežiūrą 
atsakingoms institucijoms, be kita ko, 
Agentūrai.

3. Galimybė susipažinti su 1 dalyje 
nurodytais aktualiais veiklos duomenimis 
suteikiama už saugos priežiūrą, veiklos 
rezultatų, visų pirma klimato ir aplinkos 
rodiklių priežiūrą ir tinklo priežiūrą 
atsakingoms institucijoms, be kita ko, 
Agentūrai.

Or. en

Pakeitimas 880
Andor Deli

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali nustatyti išsamius 
reikalavimus, susijusius su 1 dalyje 
numatytu duomenų teikimu, 3 dalyje 
nurodyta galimybe su jais susipažinti ir 2 
dalyje nurodytų kainų nustatymo 
metodika. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 37 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nors akivaizdu, kad aviacijos srityje reikia reguliuoti dalijimąsi duomenimis ir prieigą prie 
duomenų, reglamente siūlomas sektoriaus duomenų režimas nėra subrendęs. Dar 
nepatikslintas keletas aspektų. Tai, be kita ko, apima susijusios veiklos teisinį pobūdį, 
didesnės atsakomybės pasekmes, būtinos infrastruktūros finansavimą, poveikį rinkos 
struktūroms ir pan. Todėl straipsnį būtų galima išbraukti arba Komisijai būtų galima suteikti 
įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus po to, kai koncepcija taps brandesnė.

Pakeitimas 881
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgdamos į jų kompetencijai 
priklausančius karinius aspektus, valstybės 
narės užtikrina ICAO apibrėžtos ir 
Eurokontrolės išplėtotos lankstaus oro 
erdvės naudojimo koncepcijos taikymą 
Bendrame Europos danguje, siekdamos 
palengvinti oro erdvės ir oro eismo 
valdymą įgyvendinant bendrąją transporto 
politiką ir laikantis Europos OEV 
pagrindinio plano.

1. Atsižvelgdamos į jų kompetencijai 
priklausančius karinius aspektus, valstybės 
narės užtikrina ICAO apibrėžtos ir 
Eurokontrolės išplėtotos lankstaus oro 
erdvės naudojimo koncepcijos taikymą 
Bendrame Europos danguje, siekdamos 
palengvinti oro erdvės ir oro eismo 
valdymą įgyvendinant bendrąją transporto 
politiką, atsižvelgiant į pajėgumų 
apribojimus, kuriuos lemia išmetamo 
teršalų kiekio mažinimo tikslai ir laikantis 
Europos OEV pagrindinio plano.

Or. en
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Pakeitimas 882
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgdamos į jų kompetencijai 
priklausančius karinius aspektus, valstybės 
narės užtikrina ICAO apibrėžtos ir 
Eurokontrolės išplėtotos lankstaus oro 
erdvės naudojimo koncepcijos taikymą 
Bendrame Europos danguje, siekdamos 
palengvinti oro erdvės ir oro eismo 
valdymą įgyvendinant bendrąją transporto 
politiką ir laikantis Europos OEV 
pagrindinio plano.

1. Atsižvelgdamos į jų kompetencijai 
priklausančius karinius aspektus, valstybės 
narės užtikrina ICAO apibrėžtos ir 
Eurokontrolės išplėtotos lankstaus oro 
erdvės naudojimo koncepcijos taikymą 
Bendrame Europos danguje, siekdamos 
palengvinti oro erdvės ir oro eismo 
valdymą įgyvendinant bendrąją transporto 
politiką ir, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant 
į padėtį, laikantis Europos OEV 
pagrindinio plano.

Or. fr

Pakeitimas 883
Brice Hortefeux

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgdamos į jų kompetencijai 
priklausančius karinius aspektus, valstybės 
narės užtikrina ICAO apibrėžtos ir 
Eurokontrolės išplėtotos lankstaus oro 
erdvės naudojimo koncepcijos taikymą 
Bendrame Europos danguje, siekdamos 
palengvinti oro erdvės ir oro eismo 
valdymą įgyvendinant bendrąją transporto 
politiką ir laikantis Europos OEV 
pagrindinio plano.

1. Atsižvelgdamos į jų kompetencijai 
priklausančius karinius aspektus, valstybės 
narės užtikrina ICAO apibrėžtos ir 
Eurokontrolės išplėtotos lankstaus oro 
erdvės naudojimo koncepcijos taikymą 
Bendrame Europos danguje, siekdamos 
palengvinti oro erdvės ir oro eismo 
valdymą įgyvendinant bendrąją transporto 
politiką.

Or. en

Pagrindimas

Europos OEV pagrindiniame plane niekada nedalyvavo valstybės narės ir jame nebuvo 
atsižvelgiama į jų karines ir saugumo prerogatyvas. Tinklo interesai negali būti viršesni už 
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tokias prerogatyvas.

Pakeitimas 884
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgdamos į jų kompetencijai 
priklausančius karinius aspektus, valstybės 
narės užtikrina ICAO apibrėžtos ir 
Eurokontrolės išplėtotos lankstaus oro 
erdvės naudojimo koncepcijos taikymą 
Bendrame Europos danguje, siekdamos 
palengvinti oro erdvės ir oro eismo 
valdymą įgyvendinant bendrąją transporto 
politiką ir laikantis Europos OEV 
pagrindinio plano.

1. Atsižvelgdamos į jų kompetencijai 
priklausančius karinius aspektus, valstybės 
narės užtikrina ICAO apibrėžtos ir 
Sąjungos teisėje nustatytos lankstaus oro 
erdvės naudojimo koncepcijos taikymą 
Bendrame Europos danguje, siekdamos 
palengvinti oro erdvės ir oro eismo 
valdymą įgyvendinant bendrąją transporto 
politiką ir laikantis Europos OEV 
pagrindinio plano.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei, pirmiausia valstybėms narėms 
pateikus ataskaitas, tampa būtina sustiprinti 
ir suderinti lankstaus oro erdvės naudojimo 
koncepcijos taikymą Bendrame Europos 
danguje, Komisija priima bendrosios 
transporto politikos priemones. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 37 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

3. Jei, pirmiausia valstybėms narėms 
pateikus ataskaitas, tampa būtina sustiprinti 
ir suderinti lankstaus oro erdvės 
naudojimo, atitinkamos technologinės oro 
erdvės infrastruktūros ir techninių 
inovacijų koncepcijos taikymą Bendrame 
Europos danguje, Komisija ir Agentūra 
priima bendrosios transporto politikos 
priemones, pvz., oro eismo kontrolierių 
mokymo suderinimas. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 37 straipsnio 3 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en
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Pakeitimas 886
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Subjektai, atsakingi už Sąjungos teisėje 
nustatytas atitinkamai SESAR apibrėžimo 
etapo, SESAR projektavimo etapo ir 
SESAR įgyvendinimo etapo koordinavimo 
užduotis, bendradarbiauja siekdami 
veiksmingai koordinuoti tuos tris etapus, 
kad būtų užtikrintas sklandus ir savalaikis 
perėjimas iš vieno etapo į kitą.

1. Subjektai, atsakingi už Sąjungos teisėje 
nustatytas atitinkamai SESAR apibrėžimo 
etapo, SESAR projektavimo etapo ir 
SESAR įgyvendinimo etapo koordinavimo 
užduotis, bendradarbiauja siekdami 
veiksmingai koordinuoti tuos tris etapus, 
kad būtų užtikrintas sklandus ir savalaikis 
perėjimas iš vieno etapo į kitą. Į veiklą kuo 
plačiau įtraukiami visi atitinkami 
civiliniai ir kariniai suinteresuotieji 
subjektai.
2. Komisija, padedama Agentūros, vykdo 
standartizacijos veiklos koordinavimą. 
Jiems taikomas atitinkamas valdymas, 
kuriame pripažįstami veiklos 
suinteresuotųjų šalių poreikiai ir 
prioritetai.
3. Siekdama 1 straipsnyje nustatyto tikslo, 
Komisija, laikydamasi 37 straipsnio 3 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, 
priimta įgyvendinimo aktus, kuriuose 
nustato išsamias nuostatas dėl integruotos 
Europos aviacijos standartų 
koordinavimo grupės sudarymo, kuri 
koordinuotų aviacijai būtinus standartus, 
įskaitant sprendimų priėmimo ir 
koordinavimo procesus, kuriuose 
dalyvauja veiklą vykdančios 
suinteresuotosios šalys ir su aviacija 
susijusius standartus plėtojančios 
organizacijos, nurodytos 2 dalyje.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali nustatyti bendrus 
projektus, kuriais būtų siekiama 
įgyvendinti Europos OEV pagrindiniame 
plane nurodytus ir visam tinklui įtakos 
turinčius esminius veiklos pokyčius.

1. Komisija gali nustatyti bendrus 
projektus, kuriais būtų siekiama 
įgyvendinti Europos OEV pagrindiniame 
plane nurodytus ir visam tinklui įtakos 
turinčius esminius veiklos pokyčius. 
Tokiais projektais laiku remiamas 
suderintas prioritetinių priemonių 
diegimas atsižvelgiant į skaitmeninį 
Europos dangų ir Europos žaliąjį kursą. 
Tokiais projektais siekiama pagerinti 
Europos aviacijos sistemos veikimą 
tokiose pagrindinėse srityse kaip 
pajėgumai, skrydžių veiksmingumas, 
ekonominis efektyvumas, perspektyvių 
paslaugų, pvz., naujausių ryšių paslaugų, 
teikimas, ir aplinkos tvarumas, siekiant 
pagrindinio saugos tikslo.

Or. en

Pakeitimas 888
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali nustatyti bendrus 
projektus, kuriais būtų siekiama 
įgyvendinti Europos OEV pagrindiniame 
plane nurodytus ir visam tinklui įtakos 
turinčius esminius veiklos pokyčius.

1. Komisija gali nustatyti bendrus 
projektus, kuriais būtų siekiama 
įgyvendinti Europos OEV pagrindiniame 
plane nurodytus veiklos pokyčius:

a) kurie turi poveikį visam tinklui;
b) dėl kurių reikia suderinti įvairių veiklą 
vykdančių suinteresuotųjų šalių veiksmus, 
siekiant laiku pasiekti veiklos rezultatų 
naudą;
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c) kurie yra pakankamai brandūs; ir
d) kuriais siekiama visose valstybėse 
narėse sudaryti sąlygas sąveikumui.

Or. en

Pagrindimas

Esminių OEV pagrindinio plano veiklos pakeitimų, kad juos būtų galima įtraukti į bendrus 
projektus, kriterijai turėtų būti pagrįsti patikimais kriterijais, nustatomais nepriklausomai nuo 
politinės diskrecijos. Iš patirties, įgytos nuo to laiko, kai bendri projektai buvo nustatyti BED 
II+ teisės aktų rinkinyje, ir Europos Audito Rūmų išvadų matyti, kad šie kriterijai turi būti 
grindžiami brandos lygiu ir įvairių suinteresuotųjų šalių suderinimo poreikiais.

Pakeitimas 889
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija taip pat gali nustatyti 
bendrų projektų ir jų įgyvendinimo 
valdymo mechanizmus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši išbraukta dalis perkelta į 35a straipsnį, kuriuo nustatoma Europos diegimo ir 
infrastruktūros valdytojo funkcija.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija taip pat gali nustatyti 
bendrų projektų ir jų įgyvendinimo 
valdymo mechanizmus.

2. Siekdama remti šio straipsnio 1 
dalyje nustatytus prioritetus, Komisija taip 
pat gali nustatyti bendrų projektų ir jų 
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įgyvendinimo valdymo mechanizmus.

Or. en

Pakeitimas 891
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendri projektai gali būti tinkami 
finansuoti iš Sąjungos lėšų. Šiuo tikslu, 
nepažeisdama valstybių narių teisės spręsti 
dėl savo finansinių išteklių panaudojimo, 
Komisija atlieka nepriklausomą sąnaudų ir 
naudos analizę ir pagal 10 straipsnį 
surengia tinkamas konsultacijas su 
valstybėmis narėmis ir atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų 
išnagrinėtos visos tinkamos tokių projektų 
įgyvendinimo finansavimo priemonės.

3. Bendri projektai gali būti tinkami 
finansuoti iš Sąjungos lėšų. Šiuo tikslu, 
nepažeisdama valstybių narių teisės spręsti 
dėl savo finansinių išteklių panaudojimo, 
Komisija atlieka nepriklausomą sąnaudų ir 
naudos analizę ir pagal 10 straipsnį 
surengia tinkamas konsultacijas su 
valstybėmis narėmis ir atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų 
išnagrinėtos visos tinkamos tokių projektų 
įgyvendinimo finansavimo priemonės, 
įskaitant finansinius mechanizmus, 
kuriais siekiama pagerinti oro ir 
sausumos kapitalo išlaidų, susijusių su 
SESAR sprendimų diegimu, suderinimą.

Or. en

Pakeitimas 892
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendri projektai gali būti tinkami 
finansuoti iš Sąjungos lėšų. Šiuo tikslu, 
nepažeisdama valstybių narių teisės spręsti 
dėl savo finansinių išteklių panaudojimo, 
Komisija atlieka nepriklausomą sąnaudų ir 
naudos analizę ir pagal 10 straipsnį 
surengia tinkamas konsultacijas su 

3. Bendri projektai gali būti tinkami 
finansuoti iš Sąjungos lėšų. Šiuo tikslu, 
nepažeisdama valstybių narių teisės spręsti 
dėl savo finansinių išteklių panaudojimo, 
Komisija atlieka nepriklausomą sąnaudų ir 
naudos analizę, įskaitant pareigos 
įgyvendinti Europos žaliojo kurso tikslus, 
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valstybėmis narėmis ir atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų 
išnagrinėtos visos tinkamos tokių projektų 
įgyvendinimo finansavimo priemonės.

ypač reikšmingos žalos nedarymo 
principą, taip pat suderinamumo su 
Europos klimato teisės akto tikslais 
vertinimą ir pagal 10 straipsnį surengia 
tinkamas konsultacijas su valstybėmis 
narėmis ir atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, kad būtų išnagrinėtos visos 
tinkamos tokių projektų įgyvendinimo 
finansavimo priemonės.

Or. en

Pakeitimas 893
Robert Roos

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali įgyvendinti 
funkcinį oro erdvės bloką, siekdamos 
užtikrinti reikalaujamą bendro Europos 
dangaus oro eismo valdymo tinklo 
pajėgumą ir veiksmingumą bei išlaikyti 
aukštą saugos lygį ir pagerinti bendrą oro 
transporto sistemos veikimą bei sumažinti 
poveikį. Valstybės narės gali kartu vykdyti 
užduotis ir pareigas pagal šį reglamentą ir 
tai gali daryti funkcinio oro erdvės bloko 
lygmeniu. Prireikus, į bendradarbiavimą 
galima įtraukti funkciniuose oro erdvės 
blokuose dalyvaujančias trečiąsias šalis.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinis BED reglamento 550/2004 (Paslaugų teikimo reglamentas) 9A straipsnis, kuriuo 
valstybės narės įpareigojamos įgyvendinti funkcinius oro erdvės blokus, BED 2+ pasiūlyme 
išbraukiamas. Taip ribojamos valstybių narių galimybės bendradarbiauti, pvz., įgyvendinant 
oro erdvės projektu ir siekiant veiklos rezultatų. Siūloma pakartotinai įterpti naują straipsnį 
po 35 straipsniu numatant valstybėms narėms galimybę įgyvendinti funkcinį oro bloką, 
siekiant kartu vykdyti užduotis ir pareigas pagal šį reglamentą. Naujas funkcinių oro erdvės 
blokų požiūris yra savanoriškas ir neprivalomas.
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Pakeitimas 894
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Bendradarbiaudamos 
tarpvalstybiniu lygmeniu ir bendrai 
vykdydamos pareigas, valstybės narės ir 
kaimyninės trečiosios šalys gali pagal šį 
reglamentą įgyvendinti funkcinį oro 
erdvės bloką, siekdamos bendrame 
Europos danguje pagerinti oro eismo 
valdymo tinklo pajėgumus ir 
veiksmingumą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės privalo turėti galimybę savanoriškai bendradarbiauti su kitomis valstybėmis 
narėmis, pvz., įgyvendindamos oro erdvės projektus ir siekdamos veiklos rezultatų.

Pakeitimas 895
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodytus bendrus 
projektus ir valdymo mechanizmus 
Komisija nustato įgyvendinimo aktuose, 
priimamuose laikantis 37 straipsnio 3 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4. 1, 2 ir 3 dalyse nurodytus bendrus 
projektus, valdymo mechanizmus ir 
finansinius mechanizmus Komisija 
nustato įgyvendinimo aktuose, 
priimamuose laikantis 37 straipsnio 3 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 896
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalyse nurodytus bendrus 
projektus ir valdymo mechanizmus 
Komisija nustato įgyvendinimo aktuose, 
priimamuose laikantis 37 straipsnio 3 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4. 1 dalyje nurodytus bendrus 
projektus Komisija nustato įgyvendinimo 
aktuose, priimamuose laikantis 37 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Taisyklės, kuriomis nustatomi bendrų projektų valdymo mechanizmai, perkeltos į 35a 
straipsnį, kuriuo nustatoma Europos diegimo ir infrastruktūros valdytojo funkcija.

Pakeitimas 897
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35a straipsnis
Europos diegimo ir infrastruktūros 

valdymas
1. Siekdama Sąjungos lygmeniu laikytis 
koordinuoto požiūrio į Europos OEV 
infrastruktūros, nustatytos Europos OEV 
pagrindiniame plane, diegimą, Komisija 
sukuria Europos diegimo ir 
infrastruktūros valdymo funkciją.
2. Europos diegimo ir infrastruktūros 
valdymo funkcija vykdo šias užduotis 
pagal OEV pagrindinį planą:
a) planuoja, stebi ir koordinuoja Europos 
OEV infrastruktūros diegimo veiklą, 
atsižvelgdama į veiklos poreikius ir 
susijusias veiklos procedūras, įskaitant 35 
straipsnyje nurodytus bendrus projektus;
b) konsultuoja Komisija ir teikia VRAĮ 
informaciją apie Europos OEV 
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infrastruktūros diegimą, visų pirma 
siekiant nustatyti investicijas, kurios yra 
būtinos 35 straipsnyje nurodytiems 
bendriems projektams įgyvendinti.
3. Komisija gali atrinkti bendras veiklos 
vykdytojų suinteresuotųjų šalių grupes, 
kad jos atliktų Europos diegimo ir 
infrastruktūros valdymo funkciją. 
Atranka vykdoma skiriant partnerystės 
pagrindų susitarimą, paskelbus kvietimą 
teikti pasiūlymus pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 2018/1046 130 straipsnį.
4. Komisija, priimdama įgyvendinimo 
aktus pagal 37 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą, nustato 
išsamia Europos diegimo ir 
infrastruktūros valdymo funkcijos 
vykdymo ir užduočių, nurodytų 1 ir 2 
dalyse, taisykles, įskaitant valdymo 
mechanizmus ir sprendimų priėmimo 
procesus.
5. Vykdydami Europos diegimo ir 
infrastruktūros valdymo funkciją, veiklą 
vykdančios suinteresuotosios šalys 
suprantamos kaip civiliniai ir kariniai oro 
erdvės naudotojai, oro navigacijos 
paslaugų teikėjai, oro uostų operatoriai ir 
tinklo valdytojas.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 898
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica
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Pasiūlymas dėl reglamento
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35a straipsnis
Baigiamoji nuostata

Komisija deleguotuosius aktus priima 
pagal 36 straipsnį dėl viešųjų pirkimų 
procedūros, kuria turi vadovautis 
valstybės narės paskirdamos oro eismo 
paslaugų teikėjus, pagal Direktyvą 
2014/24/ES1a ir Direktyvą 2014/25/ES2a.
__________________
1a 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 
panaikinama Direktyva 2004/18/EB.
2a 2014 m. vasario 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 
vandens, energetikos, transporto ir pašto 
paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, 
kuria panaikinama Direktyva 
2004/17/EB.

Or. en

Pakeitimas 899
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 6 ir 26 straipsniuose nurodyti 
deleguotieji įgaliojimai Komisijai 
suteikiami septynerių metų laikotarpiui nuo 
[šio reglamento paskelbimo dienos]. 
Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 

2. 4, 6, 8 straipsniuose, 9 straipsnio 
4a dalyje, 13, 14, 23 ir 26 straipsniuose 
nurodyti deleguotieji įgaliojimai Komisijai 
suteikiami septynerių metų laikotarpiui nuo 
[šio reglamento paskelbimo dienos]. 
Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
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mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 6 ir 26 straipsniuose nurodyti 
deleguotieji įgaliojimai Komisijai 
suteikiami septynerių metų laikotarpiui nuo 
[šio reglamento paskelbimo dienos]. 
Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

2. 6, 9, 26 ir 42a straipsniuose 
nurodyti deleguotieji įgaliojimai Komisijai 
suteikiami septynerių metų laikotarpiui nuo 
[šio reglamento paskelbimo dienos]. 
Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 901
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 6 ir 26 straipsniuose 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 6, 9, 26 ir 42a 
straipsniuose nurodytus deleguotuosius 
įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų 
atšaukimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po 
jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
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nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais. Apie 
priimtą deleguotąjį aktą Komisija 
nedelsdama vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su bendro Europos 
dangaus žmogiškojo aspekto ekspertų 
grupe ir kiekvienos valstybės narės 
paskirtais ekspertais vadovaudamasi 
2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros 
nustatytais principais. Apie priimtą 
deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama 
vienu metu praneša Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 903
Johan Danielsson

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais. Apie 
priimtą deleguotąjį aktą Komisija 
nedelsdama vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su žmogiškojo 
aspekto ekspertų grupe, taip pat 
kiekvienos valstybės narės paskirtais 
ekspertais vadovaudamasi 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros 
nustatytais principais. Apie priimtą 
deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama 
vienu metu praneša Europos Parlamentui ir 
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Tarybai.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 6 ir 26 straipsnius priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

5. Pagal 6, 9, 26 ir 42a straipsnius 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 
tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 
Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 905
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu nuomonė nepateikiama, 
Komisija nepriima įgyvendinimo akto 
projekto ir taikoma Reglamento (ES) 
Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia 
pastraipa.

Or. fr
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Pakeitimas 906
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konsultacijos su suinteresuotaisiais 
subjektais

Pramonės konsultacinis organas

Or. en

Pakeitimas 907
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, nacionalinės 
priežiūros institucijos, Agentūra, 
nepriklausomai nuo to, ar ji atlieka VRAĮ 
funkcijas, ir tinklo valdytojas nustato 
konsultavimosi mechanizmus, skirtus 
tinkamai konsultuotis su 
suinteresuotaisiais subjektais vykdant su 
šio reglamento įgyvendinimu susijusias 
savo užduotis.

1. Nepažeisdama sektoriaus dialogo 
komiteto ir Eurokontrolės funkcijų, 
Komisija įsteigia sektoriaus konsultacinę 
įstaigą, kuriai priklauso oro navigacijos 
paslaugų teikėjai, oro erdvės naudotojų 
asociacijų atstovai ir oro uostų veiklos 
vykdytojai, ir kurioje stebėtojų teisėmis 
dalyvauja gamybos pramonės ir 
darbuotojams atstovaujančių profesinių 
organizacijų atstovai. Šio organo vaidmuo 
– tik patarti Komisijai dėl bendro Europos 
dangaus iniciatyvos įgyvendinimo.

Or. enPagrindimas

Apgailestaujame, kad trūksta tokios nuolatinės įstaigos kaip ICB, kuri įrodė savo vertę per 
daugybę metų teikdama savo nuomonę strateginės svarbos klausimais, kuri padėjo 
bendruomenei imtis pokyčių. Būtent todėl manoma, kad nuolatinė įstaiga turėtų išlikti.

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



AM\1223970LT.docx 119/130 PE680.905v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, nacionalinės 
priežiūros institucijos, Agentūra, 
nepriklausomai nuo to, ar ji atlieka VRAĮ 
funkcijas, ir tinklo valdytojas nustato 
konsultavimosi mechanizmus, skirtus 
tinkamai konsultuotis su suinteresuotaisiais 
subjektais vykdant su šio reglamento 
įgyvendinimu susijusias savo užduotis.

1. Nedarant poveikio valstybių narių 
įsipareigojimui pagal tarptautines 
sutartis, valstybės narės, nacionalinės 
priežiūros institucijos, Agentūra, 
nepriklausomai nuo to, ar ji atlieka VRAĮ 
funkcijas, ir tinklo valdytojas nustato 
konsultavimosi mechanizmus, skirtus 
tinkamai konsultuotis su suinteresuotaisiais 
subjektais vykdant su šio reglamento 
įgyvendinimu susijusias savo užduotis.

Or. en

Pakeitimas 909
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, nacionalinės 
priežiūros institucijos, Agentūra, 
nepriklausomai nuo to, ar ji atlieka VRAĮ 
funkcijas, ir tinklo valdytojas nustato 
konsultavimosi mechanizmus, skirtus 
tinkamai konsultuotis su suinteresuotaisiais 
subjektais vykdant su šio reglamento 
įgyvendinimu susijusias savo užduotis.

1. Valstybės narės, nacionalinės 
priežiūros institucijos, Agentūra, 
nepriklausomai nuo to, ar ji atlieka VRAĮ 
funkcijas, ir tinklo valdytojas nustato 
privalomus metinius konsultavimosi 
mechanizmus, skirtus tinkamai 
konsultuotis su suinteresuotaisiais 
subjektais vykdant su šio reglamento 
įgyvendinimu susijusias savo užduotis.

Or. en

Pagrindimas

Suinteresuotosios šalys neturėtų dalyvauti.

Pakeitimas 910
Johan Danielsson
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Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, laikydamosi savo 
nacionalinės teisės aktų, sukuria 
konsultacijų mechanizmus, kad į bendro 
Europos dangaus iniciatyvos 
įgyvendinimą būtų galima tinkamai 
įtraukti suinteresuotuosius subjektus, 
įskaitant darbuotojams atstovaujančias 
profesines organizacijas.

Or. en

Pakeitimas 911
Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija nustato tokį Sąjungos 
lygmens mechanizmą, skirtą atitinkamais 
atvejais konsultuotis su šio reglamento 
įgyvendinimu susijusiais klausimais. 
Konsultacijose dalyvauja specialus sektorių 
dialogo komitetas, įsteigtas pagal 
Komisijos sprendimą 98/500/EB. Taikant 
3 dalies e punktą, tais atvejais, kai reikia 
konsultuotis dėl karinių aspektų, Komisija 
konsultuojasi ne tik su valstybėmis 
narėmis, bet ir su Europos gynybos 
agentūra bei kitais valstybių narių 
paskirtais kompetentingais kariniais 
ekspertais.

2. Komisija nustato tokį Sąjungos 
lygmens mechanizmą, skirtą konsultuotis 
su šio reglamento įgyvendinimu susijusiais 
klausimais. Konsultacijose dalyvauja 
specialus sektorių dialogo komitetas, 
įsteigtas pagal Komisijos sprendimą 
98/500/EB.

Or. de

Pakeitimas 912
Karima Delli
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Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija nustato tokį Sąjungos 
lygmens mechanizmą, skirtą atitinkamais 
atvejais konsultuotis su šio reglamento 
įgyvendinimu susijusiais klausimais. 
Konsultacijose dalyvauja specialus sektorių 
dialogo komitetas, įsteigtas pagal 
Komisijos sprendimą 98/500/EB. Taikant 3 
dalies e punktą, tais atvejais, kai reikia 
konsultuotis dėl karinių aspektų, Komisija 
konsultuojasi ne tik su valstybėmis 
narėmis, bet ir su Europos gynybos 
agentūra bei kitais valstybių narių 
paskirtais kompetentingais kariniais 
ekspertais.

2. Komisija nustato tokį Sąjungos 
lygmens mechanizmą, skirtą atitinkamais 
atvejais konsultuotis su šio reglamento 
įgyvendinimu susijusiais klausimais, visų 
pirma dėl Europos žaliojo kurso tikslų 
suderinimo su Europos klimato teisės akte 
nustatytais išmetamų teršalų mažinimo 
tikslais. Konsultacijose dalyvauja specialus 
sektorių dialogo komitetas, įsteigtas pagal 
Komisijos sprendimą 98/500/EB. Taikant 3 
dalies e punktą, tais atvejais, kai reikia 
konsultuotis dėl karinių aspektų, Komisija 
konsultuojasi ne tik su valstybėmis 
narėmis, bet ir su Europos gynybos 
agentūra bei kitais valstybių narių 
paskirtais kompetentingais kariniais 
ekspertais. 

Or. en

Pakeitimas 913
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) klimato ir aplinkos sričių mokslo 
ekspertais

Or. en

Pakeitimas 914
Jens Gieseke, Sven Schulze

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 dalies h punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) atitinkamos nevyriausybinės 
organizacijos.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 915
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Konsultacijų išvados laiku 
skelbiamos viešai.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
38 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38a straipsnis
Pramonės konsultacinis organas

Nepažeisdama komiteto ir Eurokontrolės 
funkcijų, Komisija įsteigia sektoriaus 
konsultacinę įstaigą , kuriai priklauso oro 
navigacijos paslaugų teikėjai, oro erdvės 
naudotojų asociacijų atstovai, oro uostų 
veiklos vykdytojai , gamybos pramonės ir 
darbuotojams atstovaujančių profesinių 
organizacijų atstovai. Šio organo vaidmuo 
– tik patarti Komisijai dėl bendro Europos 
dangaus iniciatyvos įgyvendinimo.

Or. en
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Pakeitimas 917
Johan Van Overtveldt

Pasiūlymas dėl reglamento
38 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38a straipsnis
Sektoriaus konsultacinė įstaiga

Nepažeisdama komiteto ir Eurokontrolės 
funkcijų, Komisija įsteigia sektoriaus 
konsultacinę įstaigą , kuriai priklauso oro 
navigacijos paslaugų teikėjai, oro erdvės 
naudotojų asociacijų atstovai, oro uostų 
veiklos vykdytojai , gamybos pramonės ir 
darbuotojams atstovaujančių profesinių 
organizacijų atstovai. Šio organo vaidmuo 
– tik patarti Komisijai dėl bendro Europos 
dangaus iniciatyvos įgyvendinimo.

Or. en

Pagrindimas

Pakartotinai įterpiamas išbrauktas 6 straipsnis.

Pakeitimas 918
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis nepažeidžia nacionalinių 
priežiūros institucijų, Komisijos ar VRAĮ 
funkcijas atliekančios Agentūros teisės 
atskleisti informaciją, kai tai būtina jų 
pareigoms atlikti; tokiu atveju toks 
informacijos atskleidimas turi būti 
proporcingas ir turi būti atsižvelgiama į oro 
navigacijos paslaugų teikėjų, oro erdvės 
naudotojų, oro uostų ir kitų atitinkamų 

2. 1 dalis nepažeidžia nacionalinių 
priežiūros institucijų, Komisijos ar VRAĮ 
teisės atskleisti informaciją, kai tai būtina 
jų pareigoms atlikti; tokiu atveju toks 
informacijos atskleidimas turi būti 
proporcingas ir turi būti atsižvelgiama į oro 
navigacijos paslaugų teikėjų, oro erdvės 
naudotojų, oro uostų ir kitų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų teisėtus interesus 
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suinteresuotųjų subjektų teisėtus interesus 
apsaugoti savo neskelbtiną komercinę 
informaciją.

apsaugoti savo neskelbtiną komercinę 
informaciją.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis 
reglamentuojamos visų pirma oro erdvės 
naudotojams, oro uostų operatoriams ir oro 
navigacijos paslaugų teikėjams už šio 
reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų 
bei įgyvendinimo aktų pažeidimus 
taikytinos sankcijos, ir imasi visų būtinų 
priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. 
Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos.

Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis 
reglamentuojamos visų pirma oro erdvės 
naudotojams, oro uostų operatoriams ir oro 
navigacijos paslaugų teikėjams už šio 
reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų 
bei įgyvendinimo aktų pažeidimus 
taikytinos sankcijos, išskyrus taisykles dėl 
baudų ir periodinių baudos mokėjimų, kai 
Agentūra veikia, kaip nurodyta 42a 
straipsnyje, ir imasi visų būtinų priemonių 
jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos 
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos.

Or. en

Pakeitimas 920
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis 
reglamentuojamos visų pirma oro erdvės 
naudotojams, oro uostų operatoriams ir oro 
navigacijos paslaugų teikėjams už šio 
reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų 
bei įgyvendinimo aktų pažeidimus 
taikytinos sankcijos, ir imasi visų būtinų 

Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis 
reglamentuojamos visų pirma oro erdvės 
naudotojams, oro uostų operatoriams ir oro 
navigacijos paslaugų teikėjams už šio 
reglamento ir pagal jį priimtų deleguotųjų 
bei įgyvendinimo aktų pažeidimus 
taikytinos sankcijos, ir imasi visų būtinų 
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priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. 
Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos.

priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti, visų 
pirma atsižvelgiant į klimato ir aplinkos 
aspektų nesilaikymą. Numatytos sankcijos 
turi būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomos.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
42 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

42a straipsnis
Baudos ir periodiniai baudos mokėjimai, 

kai Agentūra veikia kaip VRAĮ
1. Komisija VRAĮ funkcijas vykdančios 
Agentūros prašymu gali juridiniam arba 
fiziniam asmeniui, atsakingam už oro 
navigacijos paslaugų teikėjų veiklos 
rezultatus, pagal šį reglamentą ir 
Reglamento 2018/1139 84a straipsnį skirti 
kurią nors iš toliau nurodytų baudų arba 
jų derinį:
a) baudą, kai tas asmuo tyčia arba netyčia 
pažeidė vieną iš šio reglamento nuostatų;
b) periodiškai mokamą baudą, jei tas 
asmuo ir toliau pažeidžia vieną iš tų 
nuostatų, siekiant priversti jį laikytis tų 
nuostatų.
2. 1 dalyje nurodytos vienkartinės ir 
periodiškai mokamos baudos turi būti 
veiksmingos ir proporcingos.
Baudų dydis turi neviršyti 4 proc. 
atitinkamo juridinio arba fizinio asmens 
metinių pajamų arba apyvartos.
Periodinių baudų dydis neviršija 2,5 proc. 
juridinio arba fizinio asmens vidutinių 
dienos pajamų arba apyvartos.
3. Vienkartines ir periodiškai mokamas 
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baudas pagal 1 dalį Komisija skiria tik tuo 
atveju, jei kitos tokių pažeidimų šalinimo 
priemonės, numatytos šiame reglamente ir 
juo remiantis priimtuose deleguotuosiuose 
ir įgyvendinimo aktuose, yra 
nepakankamos arba neproporcingos.
4. Vienkartinių ir periodiškai mokamų 
baudų skyrimo pagal šį straipsnį atžvilgiu 
Komisija, laikydamasi 36 straipsnio, 
priima deleguotuosius aktus, kuriais 
nustato:
a) išsamius kriterijus ir išsamią metodiką, 
pagal kuriuos apskaičiuojami 
vienkartinių ir periodinių baudų dydžiai;
b) išsamia užklausų, susijusių priemonių 
ir ataskaitų teikimo, taip pat sprendimų 
priėmimo taisykles, įskaitant nuostatas dėl 
teisių gynimo, galimybės susipažinti su 
byla, teisiniu atstovavimu, 
konfidencialumo ir laikinosiomis 
nuostatomis; ir
c) vienkartinių ir periodinių baudų 
surinkimo procedūras.
5. Teisingumo Teismas turi neribotą 
jurisdikciją peržiūrėti pagal 1 dalį 
Komisijos priimtus sprendimus. Jis gali 
panaikinti, sumažinti arba padidinti skirtą 
vienkartinę arba periodinę baudą.
6. Pagal 1 dalį priimti Komisijos 
sprendimai nelaikomi baudžiamosios 
teisės pobūdžio sprendimais.

Or. en

Pakeitimas 922
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija iki 2030 m. atlieka šio 
reglamento taikymo vertinimą. Kai šiuo 

1. Komisija iki 2026 m. atlieka šio 
reglamento taikymo ir jo poveikio 
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tikslu tai pagrįsta, Komisija gali paprašyti 
valstybių narių pateikti su šio reglamento 
taikymu susijusios informacijos.

įvairiems veiklos rezultatų tikslams, ypač 
bendro poveikio mažinant klimatui 
poveikį turinčių išmetamų teršalų kiekį 
vertinimą. Kai šiuo tikslu tai pagrįsta, 
Komisija gali paprašyti valstybių narių 
pateikti su šio reglamento taikymu 
susijusios informacijos.

Or. en

Pakeitimas 923
Henna Virkkunen

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas nekliudo valstybei narei 
taikyti priemones tiek, kiek jų reikia 
pagrindiniams jos saugumo ar gynybos 
politikos interesams apsaugoti. Visų pirma 
tai yra tokios priemonės, kurios yra 
būtinos:

Šis reglamentas nekliudo valstybei narei 
taikyti priemones tiek, kiek jų reikia 
pagrindiniams jos saugumo ar gynybos 
politikos interesams apsaugoti. Visų pirma 
tai yra tokios priemonės, kurios, be kita ko, 
yra būtinos:

Or. en

Pakeitimas 924
Henna Virkkunen

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) karinėms operacijoms ir 
mokymams, be kita ko, būtinoms 
pratyboms, vykdyti.

e) veiklos parengčiai išlaikyti, 
informacijai, kuria pagrindžiamas 
nacionalinių gynybos pajėgumų 
plėtojimas, surinkti, karinėms operacijoms 
ir mokymams, be kita ko, būtinoms 
pratyboms, vykdyti.

Or. en
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Pakeitimas 925
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 3 straipsnio 3 dalis taikoma nuo 
[Leidinių biurui: įrašyti datą – 48 
mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo 
dienos].

2. 3 straipsnio 3 dalis ir 25 straipsnio 
3 dalis taikoma nuo [XY mėnesių po šio 
reglamento, kuris taikomas nuo 2025 m. 
sausio 1 d., įsigaliojimo dienos].

Or. en

Pagrindimas

Pereinamasis laikotarpis reikalingas, kad ONPT pasirengtų įgyvendinti sąskaitų atskyrimą.

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

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 3 straipsnio 3 dalis taikoma nuo 
[Leidinių biurui: įrašyti datą – 48 mėnesiai 
po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

2. 3 straipsnio 3 dalis taikoma nuo 
[Leidinių biurui: įrašyti datą – 12 mėnesių 
po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Or. en

Pakeitimas 927
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Pasiūlymas dėl reglamento
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VALSTYBIŲ NARIŲ PAREIŠKIMAS 
DĖL KARINIŲ KLAUSIMŲ, 
SUSIJUSIŲ SU BENDRU EUROPOS 
DANGUMI
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Valstybės narės,
– atsižvelgdamos į tai, kad reglamentai, 
skirti bendram Europos dangui sukurti, 
taikomi tik bendrajam oro eismui ir 
neapima karinių operacijų ir mokymo,
– patvirtindamos būtinybę nuosekliai ir 
suderinamai įdiegti bendro Europos 
dangaus teisinį pagrindą, visapusiškai 
atsižvelgiant į poreikius, susijusius su 
valstybės gynybos bei saugumo politika ir 
tarptautiniais susitarimais,
– būdamos įsitikinusios, kad oro erdvė 
gali būti saugiai ir efektyviai naudojama 
tik glaudžiai bendradarbiaujant civiliams 
ir kariniams oro erdvės naudotojams, 
daugiausia pagal lankstaus oro erdvės 
naudojimo koncepciją ir ICAO nustatytą 
veiksmingą civilinį – karinį 
bendradarbiavimą, pareiškia, kad imsis 
šių veiksmų:
1. bendradarbiaus tarpusavyje, 
atsižvelgdamos į nacionalinius karinius 
reikalavimus tam, kad visi oro erdvės 
naudotojai visiškai ir vienodai taikytų 
lankstaus oro erdvės naudojimo 
koncepciją visose valstybėse narėse; 2. 
užtikrins, kad valstybių narių kariniams 
oro erdvės naudotojams prireikus būtų 
atstovaujama visame bendro Europos 
dangaus kūrimo, sprendimų priėmimo ir 
įgyvendinimo procese, įskaitant Bendro 
dangaus komitetą, įkurtą pagal 
Reglamento (EB) Nr. 549/2004 (pagrindų 
reglamento) 5 straipsnį;
3. prireikus užtikrins, kad karinis 
personalas dalyvautų pripažintų 
organizacijų, įsteigtų pagal Reglamento 
(EB) Nr. 550/2004 (Paslaugų teikimo 
reglamento) 3 straipsnį, darbe;
4. dėl klausimų, susijusių su oro eismo 
valdymu, atsižvelgs į didelę Eurokontrolės 
svarbą;
5. padidins civilinį – karinį 
bendradarbiavimą ir prireikus tiek, kiek 
visoms suinteresuotoms valstybėms 
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narėms atrodys būtina,
– palengvins savo ginkluotųjų pajėgų 
bendradarbiavimą visais oro eismo 
valdymo klausimais, kad sudarytų sąlygas 
spręsti atitinkamus klausimus, susijusius 
su bendro Europos dangaus reguliavimo 
sistemos įgyvendinimu,
– atsižvelgdamos į tikslą iki 2004 m. 
gruodžio 31 d. sukurti bendro Europos 
dangaus reguliavimo sistemą, parengs 
susitarimus, būtinus tokiam kariniam 
bendradarbiavimui paremti, kad 
užtikrintų ekonominių ir saugumo bei 
gynybos reikalavimų subalansuotą 
nagrinėjimą.

Or. fr

Pagrindimas

Įtraukiamas valstybių narių pareiškimas dėl karinių klausimų, susijusių su bendru Europos 
dangumi.


