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Pozměňovací návrh 1
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Aby se zabránilo tomu, že očekávaný 
nárůst letového provozu způsobí či zhorší 
přetížení evropského vzdušného prostoru, 
a to se všemi souvisejícími 
hospodářskými, environmentálními 
a bezpečnostními náklady, je zapotřebí 
napravit roztříštěnost tohoto prostoru a co 
nejrychleji začít uplatňovat toto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Zavedení jednotného evropského 
nebe by mělo mít pozitivní vliv na růst, 
zaměstnanost a konkurenceschopnost 
v Evropě, zejména prostřednictvím oživení 
poptávky po kvalifikovaných pracovních 
místech.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby byl zajištěn stálý a kvalitní 
dozor nad poskytováním služeb v celé 
Evropě, měla by být zajištěna dostatečná 
nezávislost a dostatečné financování 
vnitrostátních dozorových orgánů. To by 

(10) Aby byl zajištěn stálý a kvalitní 
dozor nad poskytováním služeb v celé 
Evropě, měla by být zajištěna dostatečná 
nezávislost a dostatečné finanční a lidské 
zdroje vnitrostátních dozorových orgánů. 
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nemělo vnitrostátnímu dozorovému orgánu 
bránit v tom, aby byl součástí regulačního 
orgánu příslušného pro několik 
regulovaných odvětví, pokud tento 
regulační orgán splňuje požadavky na 
nezávislost, nebo aby byl z organizačního 
hlediska připojen k vnitrostátnímu orgánu 
pro hospodářskou soutěž. 

To by nemělo vnitrostátnímu dozorovému 
orgánu bránit v tom, aby byl součástí 
regulačního orgánu příslušného pro několik 
regulovaných odvětví, pokud tento 
regulační orgán splňuje požadavky na 
nezávislost, nebo aby byl z organizačního 
hlediska připojen k vnitrostátnímu orgánu 
pro hospodářskou soutěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vnitrostátní dozorové orgány mají 
v provádění jednotného evropského nebe 
klíčovou úlohu, a proto by měly vzájemně 
spolupracovat s cílem umožnit výměnu 
informací o své práci a svých zásadách 
rozhodování, osvědčených postupech 
a praxi, jakož i pokud jde o použití tohoto 
nařízení a vytvoření společného přístupu, 
a to i prostřednictvím posílené spolupráce 
na regionální úrovni. Tato spolupráce by 
měla být pravidelná.

(12) Vnitrostátní dozorové orgány mají 
v provádění jednotného evropského nebe 
klíčovou úlohu, a proto by měly vzájemně 
spolupracovat s cílem umožnit výměnu 
informací o své práci a svých zásadách 
rozhodování, osvědčených postupech 
a praxi, jakož i pokud jde o použití tohoto 
nařízení a vytvoření společného přístupu, 
a to i prostřednictvím posílené spolupráce 
na regionální úrovni. Tato spolupráce by 
měla být pravidelná a měla by probíhat 
prostřednictvím evropské centrální 
evidence uvedené v článku 8 nařízení 
(EU) č. 376/2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Nebudou-li zavedeny zvláštní 
mechanismy, mohly by pozemní a vzdušné 
investiční projekty týkající se hlavního 
plánu ATM probíhat nekoordinovaně, což 
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by mohlo opozdit účinné zavedení 
technologií v rámci projektu SESAR.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 
vytvoření a účinné fungování jednotného 
evropského nebe s cílem posílit stávající 
normy bezpečnosti leteckého provozu, 
přispět k udržitelnému rozvoji systému 
letecké dopravy a zlepšit celkovou 
výkonnost uspořádání letového provozu 
a letových navigačních služeb pro 
všeobecný letový provoz v Evropě tak, aby 
byly splněny požadavky všech uživatelů 
vzdušného prostoru. Jednotné evropské 
nebe zahrnuje konzistentní celoevropskou 
síť, postupně více integrovaný vzdušný 
prostor, systémy uspořádání sítě 
a uspořádání letového provozu, které jsou 
založeny na bezpečnosti, výkonnosti 
, interoperabilitě a technologické 
modernizaci, ku prospěchu všech uživatelů 
vzdušného prostoru, občanů a životního 
prostředí.

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 
vytvoření a účinné fungování jednotného 
evropského nebe s cílem zajistit stávající 
normy bezpečnosti leteckého provozu, 
přispět k udržitelnému rozvoji systému 
letecké dopravy a zlepšit celkovou 
výkonnost uspořádání letového provozu 
a letových navigačních služeb pro 
všeobecný letový provoz v Evropě tak, aby 
byly splněny požadavky všech uživatelů 
vzdušného prostoru. Jednotné evropské 
nebe zahrnuje konzistentní celoevropskou 
síť, integrovaný vzdušný prostor, systémy 
uspořádání sítě a uspořádání letového 
provozu, které jsou založeny na 
bezpečnosti, výkonnosti, interoperabilitě 
a technologické modernizaci, ku prospěchu 
všech občanů, uživatelů vzdušného 
prostoru a životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou přijímáni na základě jasných 
a transparentních procesů, které zaručují 
jejich nezávislost;

a) jsou přijímáni na základě jasných 
a transparentních procesů a kritérií, které 
zaručují jejich nezávislost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nemají být vysíláni poskytovateli 
letových navigačních služeb nebo 
společnostmi, jež jsou pod kontrolou 
těchto poskytovatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osoby odpovědné za strategická 
rozhodnutí, audity nebo jiné funkce, které 
přímo souvisejí s výkonnostními cíli nebo 
dohledem nad poskytovateli letových 
navigačních služeb, nesmějí po skončení 
pracovního úvazku ve vnitrostátním 
dozorovém orgánu zastávat nejméně po 
dobu dvou let žádnou odbornou ani 
odpovědnou funkci u žádného 
poskytovatele letových navigačních služeb.

Osoby odpovědné za strategická 
rozhodnutí, audity nebo jiné funkce, které 
přímo souvisejí s výkonnostními cíli nebo 
dohledem nad poskytovateli letových 
navigačních služeb, nesmějí po skončení 
pracovního úvazku ve vnitrostátním 
dozorovém orgánu delšího než šest měsíců 
zastávat nejméně po dobu dvou let žádnou 
odbornou ani odpovědnou funkci 
u žádného poskytovatele letových 
navigačních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise vytvoří podrobná pravidla, 
kterými stanoví postupy pro výběr a nábor 

10. Komise vytvoří podrobná pravidla, 
kterými stanoví postupy pro výběr a nábor 
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zaměstnanců podle odst. 5 písm. a) a b). 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 37 
odst. 3.

zaměstnanců podle odst. 5 písm. a), b) 
a ba). Tyto prováděcí předpisy se přijmou 
přezkumným postupem stanoveným v čl. 
37 odst. 3 a upřesní:

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Marian-Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. míru oddělení od jakékoli 
společnosti, organizace, veřejného nebo 
soukromého subjektu nebo 
od zaměstnanců, kteří spadají do oblasti 
činnosti vnitrostátních dozorových orgánů 
nebo mají na činnosti takových subjektů 
zájem, požadovanou subjektem 
oprávněným ke jmenování s cílem 
zachovat rovnováhu mezi předcházením 
střetu zájmů a správní efektivitou;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Marian-Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) příslušnou odbornou způsobilost 
pracovníků podílejících se na auditech.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Marian-Jean Marinescu

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

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

1. Nezávisle na svých vlastnických 
vztazích nebo právní struktuře sestavují 
poskytovatelé letových navigačních služeb 
každoročně své účetní výkazy a zveřejňují 
je. Tyto účetní výkazy musí být v souladu 
s mezinárodními účetními standardy 
přijatými v Unii. Jestliže vzhledem 
k právnímu postavení poskytovatele 
letových navigačních služeb není plný 
soulad s mezinárodními účetními standardy 
možný, musí poskytovatel dosáhnout 
tohoto souladu nejpozději do 2 let od 
vstupu tohoto nařízení v platnost. 
Poskytovatelé letových navigačních služeb 
zveřejňují výroční zprávu a pravidelně se 
podrobují nezávislému auditu účtů 
uvedených v tomto odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Provádění hlavního plánu ATM 
koordinuje Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tam, kde to připadá v úvahu, bude 
navrhování a provádění společných 
projektů zaměřeno na to, aby ve všech 
členských státech mohl existovat soubor 
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základních interoperabilních kapacit.
Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 11. června 2013 přijala Komise návrh nařízení o provádění jednotného evropského nebe 

(2013/0186 (COD)), kterým se zrušují nařízení (ES) č. 549/2004, 550/2004, 551/2004 

a 552/2004.

Koncepce jednotného evropského nebe je jednou ze stěžejních iniciativ Evropské unie, jejímž 

cílem je učinit evropskou leteckou dopravu účinnější a šetrnější k životnímu prostředí, 

a rychlé přijetí a provádění tohoto nařízení vždy patřilo k programovým prioritám Evropského 

parlamentu. 

Proto Výbor pro dopravu a cestovní ruch, jemuž byl návrh postoupen dne 1. července 2013, 

rychle přijal zprávu dne 31. ledna 2014 a dne 12. března 2014 přijalo plenární zasedání 

mandát k jednání s Radou o znění nařízení. 

Členské státy se bohužel rozdělily příklonem k různým prvkům návrhu a zbrzdily se kvůli 

následné neshodě ohledně postavení letiště v Gibraltaru, takže se jim podařilo zaujmout pouze 

částečný obecný přístup a do dnešního dne se neúčastnily interinstitucionálních jednání 

s Parlamentem. Protože však v důsledku rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie, 

k čemuž došlo dne 1. února 2020, bylo téma „Gibraltar“ z diskuse o jednotném evropském 

nebi definitivně odstraněno, Parlament dne 24. září 2019 potvrdil své rozhodnutí v rámci 

obnovení činnosti zahájit jednání s Radou. 

Dne 22. září 2020 však Evropská komise předložila v rámci téhož postupu nový návrh, 

kterým pozměnila svůj návrh ze dne 11. června 2013 (COM(2020) 579 final) (dále jen 

„pozměněný návrh Komise“). Jeho hlavním cílem je – jak je uvedeno ve vysvětlujícím 

prohlášení – umožnit odvětví, aby mohlo „lépe realizovat svůj hospodářský potenciál 

a zároveň fungovat udržitelnějším způsobem“, a „provést revizi, aby bylo zajištěno pružnější 

poskytování letových navigačních služeb, které budou přizpůsobeny současnému i budoucímu 

provoznímu prostředí“. Cílem navrhovaných opatření je rovněž umožnit, „aby se kapacita 

rychle a účinně přizpůsobovala růstu či poklesu poptávky nebo změnám zeměpisných 

potřeb“, a přispět „k cílům Zelené dohody pro Evropu a konkrétněji ke snížení emisí CO2 

v odvětví letecké dopravy“. 

Pozměněný návrh byl představen na schůzi výboru TRAN dne 12. října 2020 a členové 

výboru jej obecně uvítali jako velmi potřebný krok k reformě a zlepšení systému uspořádání 

letového provozu v Evropě, který měl být učiněn již dávno. 
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Je třeba poznamenat, že výbor TRAN obdržel pozměněný návrh Komise současně s návrhem, 

kterým se mění nařízení 2008/1139, pokud jde o kapacitu agentury EASA působit jako orgán 

pro kontrolu výkonnosti, s cílem uvést tato dvě nařízení do souladu. Vzhledem k tomu, že oba 

návrhy jsou úzce propojeny z hlediska obsahu, zpravodajové a stínoví zpravodajové 

jmenovaní pro oba dokumenty souhlasili, že budou úzce spolupracovat a postupovat pokud 

možno souběžně, aby bylo možné dosáhnout dohody s Radou současně. 

Aktualizovaný návrh Komise přepracovává původní návrh z roku 2013, vypouští staré prvky 

a obsahuje řadu nových prvků, které buď zahrnují řadu pozměňovacích návrhů Parlamentu 

předložených v roce 2014, nebo je činí zastaralými a nepodstatnými pro přepracované znění. 

Návrh rovněž zohledňuje základní nařízení o agentuře EASA přijaté v roce 2018 ((EU) 

2018/1139) a v souladu s tím upravuje původní znění tak, aby odpovídalo nedávným 

změnám, které v něm byly provedeny. S ohledem na tyto změny, sedm let, které uplynuly od 

poslední diskuse o jednotném evropském nebi ve výboru TRAN, a zcela nové složení 

Parlamentu se zpravodaj a stínoví zpravodajové shodli na tom, že by bylo vhodné, aby 

členové výboru TRAN mohli před zahájením interinstitucionálních jednání vyjádřit své 

názory na aktualizované znění. Žádost Parlamentu o nové první čtení by však znamenala, že 

Komise by musela přijmout nový návrh s novým číslem postupu a stáhnout návrh z roku 

2013, aby bylo dodrženo znění řádného legislativního postupu stanoveného v článku 

294 SFEU. To by pravděpodobně přineslo do interinstitucionálních jednání zbytečné 

komplikace a s největší pravděpodobností další podstatné zpoždění v postupu.

Vzhledem k výše uvedeným argumentům bylo zpravodaji doporučeno aktualizovat mandát 

Parlamentu pro jednání prostřednictvím hlasování ve výboru. Tento pracovní dokument 

představuje první krok v rámci této aktualizace. 

Po analýze a porovnání aktualizovaného návrhu Komise s původním návrhem a postojem 

Parlamentu z roku 2014 zpravodaj navrhuje provést následující změny tohoto návrhu (znovu 

předložené, upravené a nové pozměňovací návrhy jsou zvýrazněny tučně): 

PN1 – stažený – odpovídající znění vypuštěné Komisí

PN2 – beze změny – viz nový PN1 předložený zpravodajem

PN3 – beze změny – viz nový PN2 předložený zpravodajem

PN4 – stažený – zohledněn v 6. bodě odůvodnění aktualizovaného návrhu Komise

PN5 – stažený – zahrnut v aktualizovaném návrhu Komise
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PN6 – stažený – zahrnut v 10. bodu odůvodnění aktualizovaného návrhu Komise Viz 

nový PN3 předložený zpravodajem

PN7 – stažený – odpovídající znění pozměněné Komisí – viz nový PN4 předložený 

zpravodajem 

PN8 – stažený – nadbytečné doplnění 

PN9 – stažený – odpovídající znění vypuštěné Komisí

PN10 – stažený – odpovídající znění pozměněné Komisí (nový 15. bod odůvodnění)

PN11 – beze změny – viz nový PN5 předložený zpravodajem

PN12 – stažený – odpovídající znění vypuštěné Komisí

PN13 – stažený – koncepce obsažená v aktualizovaném návrhu Komise

PN14 – stažený – odpovídající znění přesunuto a zahrnuto do 35. bodu odůvodnění

PN15 – stažený – odpovídající znění vypuštěné Komisí

PN16 – stažený – odpovídající znění vypuštěné Komisí

PN17 – stažený – odpovídající znění přesunuto a zahrnuto do 34. bodu odůvodnění

PN18 – stažený – již není nutný, koncepce obsažená v aktualizovaném návrhu Komise 

PN19 – stažený – odpovídající znění vypuštěné Komisí

PN20 – stažený – není v souvislosti s aktualizovaným návrhem Komise nutný

PN21 – stažený – odpovídající znění pozměněné Komisí ve 20. bodě odůvodnění

PN22, PN23 – stažený – odpovídající znění pozměněné ve 45. bodě odůvodnění – 

v souvislosti s aktualizovaným návrhem Komise již není nutný

PN24 – stažený – odpovídající znění pozměněné Komisí – viz nový PN6 předložený 

zpravodajem

PN25, PN26 – stažený – odpovídající znění pozměněné Komisí – není v souvislosti 

s aktualizovaným návrhem Komise nutný

PN27, PN28 – stažený – není v souvislosti s aktualizovaným návrhem Komise nutný

PN29 – stažený – odpovídající znění přesunuto do čl. 2 bodu 17 – zahrnuto v aktualizovaném 

návrhu Komise

PN30 – stažený – odpovídající znění pozměněné Komisí

PN31 – stažený – odpovídající znění vypuštěné Komisí

PN32 – stažený – koncepce obsažená v čl. 2 odst. 21 

PN33 – stažený – koncepce obsažená v čl. 2 odst. 32

PN34 – stažený – koncepce obsažená v čl. 2 odst. 24

PN35, PN36 – stažený – není v souvislosti s aktualizovaným návrhem Komise relevantní
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PN37, PN38 – stažený – není v souvislosti s aktualizovaným návrhem Komise nutný

PN39 – stažený – koncepce obsažená v čl. 2 odst. 54

PN40 – stažený – odpovídající znění přesunuto do čl. 2 odst. 40 – pozměňovací návrh není 

v souvislosti s aktualizovaným návrhem Komise nutný

PN41, PN42, PN43, PN44, PN45, PN46 – stažený – není v souvislosti s aktualizovaným 

návrhem Komise nutný

PN47, PN48 – stažený – koncepce obsažená v základním nařízení EASA

PN49 – stažený – není v souvislosti s aktualizovaným návrhem Komise nutný

PN50 – stažený – zastaralý – nové datum obsažené v aktualizovaném návrhu Komise

PN51, PN52 – stažený – není v souvislosti s aktualizovaným návrhem Komise nutný

PN53 – stažený – viz nový PN7 předložený zpravodajem 

PN54 – stažený – odpovídající znění pozměněné Komisí

PN55 – beze změny – viz nový PN8 předložený zpravodajem 

PN56 – stažený – není v souvislosti s aktualizovaným návrhem Komise nutný

PN57, PN58, PN59 – stažený – viz nový PN9 předložený zpravodajem 

PN60 – stažený – není v souvislosti s aktualizovaným návrhem Komise relevantní

PN61, PN62 – stažený – není v souvislosti s aktualizovaným návrhem Komise nutný

PN63 – stažený – viz nový PN10 předložený zpravodajem 

PN64 – stažený – viz nový PN11 předložený zpravodajem 

PN65 – beze změny – viz nový PN12 předložený zpravodajem 

PN66, PN 67 – stažený – není v souvislosti s aktualizovaným návrhem Komise nutný

PN68, PN69, PN70 – stažený – koncepce obsažená v základním nařízení EASA

PN71 – stažený – koncepce obsažená v aktualizovaném návrhu Komise

PN72, PN73, PN74, PN75 – stažený – není v souvislosti s aktualizovaným návrhem Komise 

nutný

PN76 – stažený – koncepce obsažená v základním nařízení EASA

PN77, PN79, PN81, PN86, PN87 – stažený – není v souvislosti s aktualizovaným návrhem 

Komise nutný

PN78, PN80 – stažený – není v souvislosti s aktualizovaným návrhem Komise nutný

PN82, PN83, PN84, PN85 – stažený – zahrnuto v základním nařízení EASA

PN88 – stažený – koncepce obsažená v základním nařízení EASA

PN89, PN90 – stažený – není v souvislosti s aktualizovaným návrhem Komise nutný

PN91 – stažený – koncepce, na kterou se vztahuje aktualizovaný návrh Komise
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PN92 – stažený – není v souvislosti s aktualizovaným návrhem Komise nutný

PN93 – stažený – koncepce obsažená v základním nařízení EASA

PN94, PN95, PN96, PN97, PN98 – stažený – není v souvislosti s aktualizovaným návrhem 

Komise nutný

PN99, PN100 – stažený – koncepce obsažená v aktualizovaném návrhu Komise

PN101 – stažený – není v souvislosti s aktualizovaným návrhem Komise nutný

PN102, PN103, PN104, PN105, PN106, PN107, PN108, PN109, PN110, PN111, PN112, 

PN113, PN114 – stažený – není v souvislosti s aktualizovaným návrhem Komise nutný

PN115 – stažený – není relevantní – viz PN14 a PN15 předložený zpravodajem

PN116, PN117, PN118 – stažený – není v souvislosti s aktualizovaným návrhem Komise 

nutný

PN119, PN120, PN121, PN122, PN123, PN124, PN125, PN126, PN127, PN128, PN129 – 

stažený – není v souvislosti s aktualizovaným návrhem Komise relevantní

PN130, PN132, PN135 – stažený – koncepce obsažená v aktualizovaném návrhu Komise

PN131, PN133, PN134 – stažený – není v souvislosti s aktualizovaným návrhem Komise 

nutný

PN136 – stažený – koncepce obsažená v základním nařízení EASA

PN137 – stažený – zastaralý – viz nový PN13 předložený zpravodajem

PN138 – stažený – koncepce, na kterou se vztahuje aktualizovaný návrh Komise

PN139, PN140, PN141, PN142 a PN143 – stažený – není v souvislosti s aktualizovaným 

návrhem Komise nutný


