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Amandman 1
Marian-Jean Marinescu

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5a) Kako bi se izbjeglo da očekivani 
porast zračnog prometa stvara ili pojačava 
zagušenje europskog zračnog prostora, uz 
sve troškove koje ono uključuje kad je 
riječ o gospodarstvu, okolišu i sigurnosti, 
potrebno je okončati rascjepkanost tog 
zračnog prostora te provesti ovu Uredbu 
što je prije moguće.

Or. en

Amandman 2
Marian-Jean Marinescu

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5b) Pokretanje jedinstvenog europskog 
neba trebalo bi imati pozitivan učinak na 
rast, zapošljavanje i konkurentnost u 
Europi, posebice poticanjem potražnje za 
visoko-kvalificiranim radnim mjestima.

Or. en

Amandman 3
Marian-Jean Marinescu

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(10) Kako bi se osigurao dosljedan i 
jasan nadzor nad pružanjem usluga u 
Europi, nacionalnim nadzornim tijelima 
treba osigurati dostatnu neovisnost i 
resurse. To ne bi smjelo sprečavati 
nacionalna nadzorna tijela u sudjelovanju u 

(10) Kako bi se osigurao dosljedan i 
jasan nadzor nad pružanjem usluga u 
Europi, nacionalnim nadzornim tijelima 
treba osigurati dostatnu neovisnost te 
financijske i ljudske resurse. To ne bi 
smjelo sprečavati nacionalna nadzorna 
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regulatornom tijelu nadležnom za više 
reguliranih sektora ako to tijelo ispunjava 
zahtjeve za neovisnošću, ni u udruživanju s 
nacionalnim nadzornim tijelom u 
organizacijskom smislu. .

tijela u sudjelovanju u regulatornom tijelu 
nadležnom za više reguliranih sektora ako 
to tijelo ispunjava zahtjeve za neovisnošću, 
ni u udruživanju s nacionalnim nadzornim 
tijelom u organizacijskom smislu.

Or. en

Amandman 4
Marian-Jean Marinescu

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12) Nacionalna nadzorna tijela imaju 
ključnu ulogu u provedbi jedinstvenog 
europskog neba pa stoga 
trebaju međusobno surađivati kako bi se 
omogućila razmjena informacija o njihovu 
radu i načelima donošenja odluka, 
najboljih praksi i postupaka s obzirom na 
primjenu ove Uredbe i razvio zajednički 
pristup, također putem poboljšane suradnje 
na regionalnoj razini. Ova suradnja treba se 
odvijati na redovitoj osnovi.

(12) Nacionalna nadzorna tijela imaju 
ključnu ulogu u provedbi jedinstvenog 
europskog neba pa stoga 
trebaju međusobno surađivati kako bi se 
omogućila razmjena informacija o njihovu 
radu i načelima donošenja odluka, 
najboljih praksi i postupaka s obzirom na 
primjenu ove Uredbe i razvio zajednički 
pristup, također putem poboljšane suradnje 
na regionalnoj razini. Ta bi se suradnja 
trebala odvijati redovito putem Europske 
središnje baze podataka iz članka 8. 
Uredbe (EU) br. 376/2014.

Or. en

Amandman 5
Marian-Jean Marinescu

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

15a. Ako se ne omoguće posebni 
mehanizmi, projekti ulaganja u zraku i na 
tlu, povezani s glavnim planom ATM-a, 
mogli bi proteći neusklađeno, što bi moglo 
usporiti učinkovito uvođenje tehnologija 
SESAR.

Or. en
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Amandman 6
Marian-Jean Marinescu

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1) Ovom se Uredbom utvrđuju pravila 
za stvaranje i pravilno funkcioniranje 
jedinstvenog europskog neba kako bi se 
osigurali najnoviji standardi sigurnosti u 
zračnom prometu, kako bi se pridonijelo 
održivom razvoju sustava zračnog prometa 
i poboljšala cjelokupna izvedba upravljanja 
zračnim prometom i usluga u zračnoj 
plovidbi za opći zračni promet u Europi 
radi ispunjavanja zahtjeva svih korisnika 
zračnog prostora. To jedinstveno europsko 
nebo uključuje usklađenu paneuropsku 
mrežu postupno sve integriranijeg 
zračnog prostora , upravljanje mrežom i 
sustave za upravljanje zračnim prometom, 
koji se temelje na sigurnosti, učinkovitosti, 
interoperabilnosti i tehnološkoj 
modernizaciji na dobrobit svih korisnika 
zračnog prostora , građana i zaštite 
okoliša.

(1) Ovom se Uredbom utvrđuju pravila 
za stvaranje i pravilno funkcioniranje 
jedinstvenog europskog neba kako bi se 
zajamčili najnoviji standardi sigurnosti u 
zračnom prometu, kako bi se pridonijelo 
održivom razvoju sustava zračnog prometa 
i poboljšala cjelokupna izvedba upravljanja 
zračnim prometom i usluga u zračnoj 
plovidbi za opći zračni promet u Europi 
radi ispunjavanja zahtjeva svih korisnika 
zračnog prostora. To jedinstveno europsko 
nebo uključuje usklađenu paneuropsku 
mrežu , integrirani zračni prostor , 
upravljanje mrežom i sustave za 
upravljanje zračnim prometom, koji se 
temelje na sigurnosti, 
učinkovitosti, interoperabilnosti i 
tehnološkoj modernizaciji na dobrobit 
građana, svih korisnika zračnog prostora i 
zaštite okoliša.

Or. en

Amandman 7
Marian-Jean Marinescu

Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 5. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) zapošljava se u skladu s jasnim i 
transparentnim postupcima kojima se 
osigurava njegova neovisnost;

(a) zapošljava se u skladu s jasnim i 
transparentnim postupcima i kriterijima 
kojima se osigurava njegova neovisnost;

Or. en

Amandman 8
Marian-Jean Marinescu
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Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 5. – b a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ba) ne smiju biti upućeni od strane 
pružatelja usluga u zračnoj plovidbi niti 
trgovačkih društava pod njihovim 
nadzorom;

Or. en

Amandman 9
Marian-Jean Marinescu

Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 6. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Osobe zadužene za donošenje strateških 
odluka, za revizije ili za ostale funkcije 
koje su izravno povezane s ciljevima 
izvedbe ili nadzorom pružatelja usluga u 
zračnoj plovidbi ne smiju obnašati 
profesionalni položaj niti odgovornost kod 
bilo kojeg pružatelja usluga u zračnoj 
plovidbi u razdoblju od najmanje dvije 
godine nakon svojeg mandata u 
nacionalnom nadzornom tijelu.

Osobe zadužene za donošenje strateških 
odluka, za revizije ili za ostale funkcije 
koje su izravno povezane s ciljevima 
izvedbe ili nadzorom pružatelja usluga u 
zračnoj plovidbi ne smiju obnašati 
profesionalni položaj niti odgovornost kod 
bilo kojeg pružatelja usluga u zračnoj 
plovidbi u razdoblju od najmanje dvije 
godine nakon svojeg mandata u 
nacionalnom nadzornom tijelu od 
najmanje šest mjeseci.

Or. en

Amandman 10
Marian-Jean Marinescu

Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

10. Komisija utvrđuje detaljna pravila 
kojima se određuju načini zapošljavanja i 
postupci odabira iz stavka 5. točaka (a) i 
(b). Ti se provedbeni akti donose u skladu s 
postupkom ispitivanja iz članka 37. stavka 

10. Komisija utvrđuje detaljna pravila 
kojima se određuju načini zapošljavanja i 
postupci odabira iz stavka 5. točaka (a), (b) 
i (ba). Ti se provedbeni akti donose u 
skladu s postupkom ispitivanja iz članka 
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3. 37. stavka 3. i njima se utvrđuje:
Or. en

Amandman 11
Marian-Jean Marinescu

Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

10.a stupanj odvojenosti koji tijelo za 
imenovanje zahtijeva od bilo kojeg 
poduzeća, organizacije, javnog ili 
privatnog subjekta ili osoblja koje potpada 
pod područje nacionalnih nadzornih tijela 
ili ima interes u pogledu djelatnosti tih 
subjekata, u cilju očuvanja ravnoteže 
između izbjegavanja sukoba interesa i 
administrativne učinkovitosti;

Or. en

Amandman 12
Marian-Jean Marinescu

Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 10.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) relevantne tehničke kvalifikacije 
osoblja uključenog u revizije.

Or. en

Amandman 13
Marian-Jean Marinescu

Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi 
dužni su, neovisno o njihovu vlasničkom 
sustavu ili pravnoj strukturi , svake godine 
sastavljati i objavljivati računovodstvena 

1. Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi 
dužni su, neovisno o njihovu vlasničkom 
sustavu ili pravnoj strukturi, svake godine 
sastavljati i objavljivati računovodstvena 
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izvješća. Ta računovodstvena izvješća 
trebaju biti u skladu s međunarodnim 
računovodstvenim standardima koje je 
donijela Unija . Kada zbog pravnog statusa 
pružatelja usluga u zračnoj plovidbi 
potpuna sukladnost s međunarodnim 
računovodstvenim standardima nije 
moguća, pružatelj usluga takvu sukladnost 
ostvaruje u najvećoj mogućoj mjeri. 
Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi 
objavljuju godišnje financijsko izvješće te 
se redovito podvrgavaju neovisnoj 
reviziji za račune navedene u ovom stavku.

izvješća. Ta računovodstvena izvješća 
trebaju biti u skladu s međunarodnim 
računovodstvenim standardima koje je 
donijela Unija. Kada zbog pravnog statusa 
pružatelja usluga u zračnoj plovidbi 
potpuna sukladnost s međunarodnim 
računovodstvenim standardima nije 
moguća, pružatelj usluga takvu sukladnost 
ostvaruje najviše dvije godine od stupanja 
na snagu ove Uredbe. Pružatelji usluga u 
zračnoj plovidbi objavljuju godišnje 
financijsko izvješće te se redovito 
podvrgavaju neovisnoj reviziji za račune 
navedene u ovom stavku.

Or. en

Amandman 14
Marian-Jean Marinescu

Prijedlog uredbe
Članak 35. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

-1 Provedbu glavnog plana ATM-a 
koordinira Komisija.

Or. en

Amandman 15
Marian-Jean Marinescu

Prijedlog uredbe
Članak 35. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1 a. Ako je to primjenjivo, cilj 
oblikovanja i pokretanja zajedničkih 
projekata mora omogućiti osnovne 
interoperabilne kapacitete u svim 
državama članicama.

Or. en
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OBRAZLOŽENJE

Komisija je 11. lipnja 2013. donijela prijedlog Uredbe o provedbi jedinstvenog europskog 

neba (2013/0186 (COD), kojom se stavljaju izvan snage uredbe (EZ) br. 549/2004, 550/2004, 

551/2004 i 552/2004.

Koncept jedinstvenog europskog neba jedna je od vodećih inicijativa Europske unije čiji je 

cilj učiniti europski zračni prijevoz učinkovitijim i ekološki prihvatljivijim, a brzo donošenje i 

provedba predmetne uredbe oduvijek su bili visoko na dnevnom redu Europskog parlamenta. 

Stoga je Odbor za promet i turizam, nakon što mu je 1. srpnja 2013. upućen prijedlog, brzo 

usvojio svoje izvješće 31. siječnja 2014., a na plenarnoj sjednici 12. ožujka 2014. usvojen je 

mandat za pregovore s Vijećem o tekstu uredbe. 

Nažalost, države članice imale su podijeljena mišljenja o različitim elementima prijedloga i 

zbog neslaganja o statusu zračne luke Gibraltar nisu mogle postići napredak, zbog čega su 

uspjele usvojiti samo djelomičan opći pristup te do danas nisu započele međuinstitucijske 

pregovore s Parlamentom. U međuvremenu, s obzirom na to da odluka Ujedinjene Kraljevine 

o napuštanju Unije i njezin izlazak 1. veljače 2020. znači da je „pitanje Gibraltara” konačno 

skinuto s dnevnog reda rasprave o jedinstvenom europskom nebu, Parlament je 

24. rujna 2019. potvrdio svoju odluku o pokretanju pregovora s Vijećem kao nastavak rada na 

tu temu.  

Međutim, 22. rujna 2020. Europska komisija podnijela je novi prijedlog u okviru istog 

postupka kojim je izmijenjen njezin prijedlog od 11. lipnja 2013. (COM(2020) 579 final) 

(dalje u tekstu „izmijenjeni prijedlog Komisije”). U njegovom obrazloženju stoji da je glavni 

cilj prijedloga „omogućiti sektoru da bolje ostvari svoj gospodarski potencijal uz održivije 

poslovanje” te „uvesti izmjene kojima bi se osiguralo fleksibilnije pružanje usluga u zračnoj 

plovidbi, primjereno sadašnjem i budućem poslovnom okruženju”. Predloženim mjerama 

nastoji se „omogućiti brza i učinkovita prilagodba kapaciteta povećanju ili smanjenju 

potražnje ili različitim geografskim potrebama te pridonijeti ciljevima europskog zelenog 

plana i, konkretnije, smanjenju emisija CO2 u sektoru zrakoplovstva”. 

Izmijenjeni prijedlog predstavljen je na sjednici odbora TRAN 12. listopada 2020. na kojoj je 

naišao na općenitu potporu članova Odbora kao dugo iščekivani i prijeko potreban korak za 

reformu i poboljšanje sustava upravljanja zračnim prometom u Europi. 

Valja napomenuti da je Odbor TRAN izmijenjeni prijedlog Komisije primio zajedno s 
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prijedlogom o izmjeni Uredbe 2008/1139 u pogledu sposobnosti EASA-e da vrši ulogu tijela 

za reviziju izvedbe, radi usklađivanja tih dviju uredbi. Budući da su oba prijedloga sadržajno 

usko povezana, izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni za oba predmeta dogovorili su da će blisko 

surađivati i, u mjeri u kojoj je to moguće, paralelno nastaviti s radom kako bi istodobno 

postigli dogovor s Vijećem.  

Ažuriranim prijedlogom Komisije mijenja se izvorni prijedlog iz 2013. te se brišu stari i 

uvode brojni novi elementi koji obuhvaćaju mnoge izmjene Parlamenta podnesene 2014. ili te 

izmjene postaju zastarjele ili irelevantne za izmijenjeni tekst. Prijedlogom se uzima u obzir i 

osnovna uredba EASA-e donesena 2018. ((EU) 2018/1139) te se u skladu s tim izvorni tekst 

prilagođava kako bi ga se uskladilo s nedavnim izmjenama uvedenima u toj uredbi. S obzirom 

na te promjene te na sedam godina koliko je proteklo od zadnje rasprave o jedinstvenom 

europskom nebu u odboru TRAN i na potpuno novi sastav Parlamenta, novi izvjestitelj i 

izvjestitelji u sjeni složili su se da bi članovi odbora TRAN trebali imati mogućnost izraziti 

svoja stajališta o ažuriranom tekstu prije početka međuinstitucijskih pregovora. Međutim, 

zahtjev Parlamenta za novo prvo čitanje značio bi da bi Komisija morala usvojiti novi 

prijedlog s novim brojem postupka i povući prijedlog iz 2013. kako bi se poštovao tekst 

redovnog zakonodavnog postupka predviđen člankom 294. UFEU-a. To bi vjerojatno 

uzrokovalo nepotrebne komplikacije u međuinstitucijskim razgovorima i, najvjerojatnije, 

znatno daljnje kašnjenje u postupku.

S obzirom na gore navedene argumente, izvjestitelju je preporučeno da glasovanjem u odboru 

ažurira pregovarački mandat Parlamenta.  Ovaj radni dokument prvi je korak u tom postupku 

ažuriranja. 

Nakon analize i usporedbe ažuriranog prijedloga Komisije s izvornim prijedlogom i 

stajalištem Parlamenta iz 2014., izvjestitelj predlaže da se u stajalište Parlamenta unesu 

sljedeće izmjene (ponovno podneseni, izmijenjeni i novi amandmani označeni su 

podebljanim slovima): 

Am. 1. – povučen – pripadajući tekst izbrisala Komisija

Am. 2. – neizmijenjen – vidi novi am. 1. koji je podnio izvjestitelj

Am. 3. – neizmijenjen – vidi novi am. 2. koji je podnio izvjestitelj

Am. 4. – povučen – izražen u uvodnoj izjavi 6. ažuriranog prijedloga Komisije

Am. 5. – povučen – koncept uključen u ažurirani prijedlog Komisije
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Am. 6. – povučen – izražen u uvodnoj izjavi 10. ažuriranog prijedloga Komisije. Vidi 

novi am. 3. koji je podnio izvjestitelj.

Am. 7. – povučen – pripadajući tekst izmijenila Komisija – vidi novi amandman 4. koji 

je podnio izvjestitelj 

Am. 8. – povučen – nepotrebno dodavanje 

Am. 9. – povučen – pripadajući tekst izbrisala Komisija

Am. 10. – povučen – pripadajući tekst izmijenila Komisija (nova uvodna izjava 15.)

Am. 11. – neizmijenjen – vidi novi amandman 5. koji je podnio izvjestitelj

Am. 12. – povučen – pripadajući tekst izbrisala Komisija

Am. 13. – povučen – koncept uključen u ažurirani prijedlog Komisije

Am. 14. – povučen – pripadajući tekst premješten je i uključen u uvodnu izjavu 35.

Am. 15. – povučen – pripadajući tekst izbrisala Komisija

Am. 16. – povučen – pripadajući tekst izbrisala Komisija

Am. 17. – povučen – pripadajući tekst premješten je i uključen u uvodnu izjavu 34.

Am. 18. – povučen – nepotreban, koncept uključen u ažurirani prijedlog Komisije 

Am. 19. – povučen – pripadajući tekst izbrisala Komisija

Am. 20. – povučen – nepotreban u kontekstu ažuriranog prijedloga Komisije

Am. 21. – povučen – pripadajući tekst izmijenila Komisija u uvodnoj izjavi 20.

Am. 22., Am. 23. – povučeni – pripadajući tekst izmijenjen u uvodnoj izjavi 45. – nepotreban 

u kontekstu ažuriranog prijedloga Komisije

Am. 24. – povučen – pripadajući tekst izmijenila Komisija – vidi novi am. 6. koji je 

podnio izvjestitelj

Am. 25., Am. 26. – povučeni – pripadajući tekst izmijenila Komisija – nepotrebni u kontekstu 

ažuriranog prijedloga Komisije

Am. 27., Am 28. – povučeni – nepotrebni u kontekstu ažuriranog prijedloga Komisije

Amandman 29. – povučen – pripadajući tekst premješten u članak 2. stavak 17. – uključen u 

ažurirani prijedlog Komisije

Am. 30. – povučen – pripadajući tekst izmijenila Komisija

Am. 31. – povučen – pripadajući tekst izbrisala Komisija

AM 32. – povučen – koncept uključen u članak 2. stavak 21. 

AM 33. – povučen – koncept uključen u članak 2. stavak 32.

AM 34. – povučen – koncept uključen u članak 2. stavak 24.

Am. 35., Am 36. – povučeni – nisu relevantni u kontekstu ažuriranog prijedloga Komisije
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Am. 37., Am 38. – povučeni – nepotrebni u kontekstu ažuriranog prijedloga Komisije

AM 39. – povučen – koncept uključen u članak 2. stavak 54.

Am. 40. – povučen – pripadajući tekst premješten u članak 2. stavak 40. – nepotreban u 

kontekstu ažuriranog prijedloga Komisije

Am. 41., Am 42., Am. 43., Am. 44., Am. 45., Am. 46. – povučeni – nepotrebni u kontekstu 

ažuriranog prijedloga Komisije

Am. 47., Am. 48 – povučeni – koncept sadržan u osnovnoj uredbi o EASA-i

Am. 49. – povučen – nepotreban u kontekstu ažuriranog prijedloga Komisije

Am. 50. – povučen – zastario – novi datum uključen u ažurirani prijedlog Komisije

Am. 51., Am 52. – povučeni – nepotrebni u kontekstu ažuriranog prijedloga Komisije

Am. 53. – neizmijenjen – vidi novi am. 5. koji je podnio izvjestitelj 

Am. 54. – povučen – pripadajući tekst izmijenila Komisija

Am. 55. – neizmijenjen – vidi novi am. 8. koji je podnio izvjestitelj 

Am. 56. – povučen – nepotreban u kontekstu ažuriranog prijedloga Komisije

Am. 57., Am. 58., Am. 59. – neizmijenjen – vidi novi am. 9. koji je podnio izvjestitelj 

Am. 60. – povučen – nije relevantan u kontekstu ažuriranog prijedloga Komisije

Am. 61., Am 62. – povučeni – nepotrebni u kontekstu ažuriranog prijedloga Komisije

Am. 63. – povučen – vidi novi am. 10. koji je podnio izvjestitelj 

Am. 64. – povučen – vidi novi am. 11. koji je podnio izvjestitelj 

Am. 65. – neizmijenjen – vidi novi am. 12. koji je podnio izvjestitelj 

Am. 66., Am 67. – povučeni – nepotrebni u kontekstu ažuriranog prijedloga Komisije

Am. 68., Am. 69., Am. 70. – povučeni – koncept sadržan u osnovnoj uredbi o EASA-i

Am. 71. – povučen – uključen u ažurirani prijedlog Komisije

Am. 72., Am 73., Am. 74., Am. 75. – povučeni – nepotrebni u kontekstu ažuriranog 

prijedloga Komisije

Am. 76. – povučen – sadržan u osnovnoj uredbi o EASA-i

Am. 77., Am 79., Am. 81., Am. 86., Am. 87. – povučeni – nepotrebni u kontekstu ažuriranog 

prijedloga Komisije

Am. 78., Am 80. – povučeni – nepotrebni u kontekstu ažuriranog prijedloga Komisije

Am. 82., Am. 83., Am. 84., Am. 85. – povučeni – sadržani u osnovnoj uredbi o EASA-i

Am. 88. – povučen – koncept sadržan u osnovnoj uredbi o EASA-i

Am. 89., Am 90. – povučeni – nepotrebni u kontekstu ažuriranog prijedloga Komisije

Am. 91. – povučen – uključen u ažurirani prijedlog Komisije
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Am. 92. – povučen – nepotreban u kontekstu ažuriranog prijedloga Komisije

Am. 93. – povučen – koncept sadržan u osnovnoj uredbi o EASA-i

Am. 94., Am 95., Am. 96., Am. 97., Am. 98. – povučeni – nepotrebni u kontekstu ažuriranog 

prijedloga Komisije

Am. 99., Am. 100 – povučeni – koncept uključen u ažurirani prijedlog Komisije

Am. 101. – povučen – nepotreban u kontekstu ažuriranog prijedloga Komisije

Am. 102., Am 103., Am. 104., Am. 105., Am. 106., Am. 107. Am. 108., Am 109., Am. 110., 

Am. 111., Am. 112., Am. 113., Am. 114. – povučeni – nepotrebni u kontekstu ažuriranog 

prijedloga Komisije

Am. 115. – povučen – nije relevantan – vidi novi am. 14. i am. 15. koje je podnio 

izvjestitelj

Am. 116., Am 117., Am. 118. – povučeni – nepotrebni u kontekstu ažuriranog prijedloga 

Komisije

Am. 119., Am 120., Am. 121., Am. 122., Am. 123., Am. 124. Am. 125., Am 126., Am. 127., 

Am. 128., Am. 129. – povučeni – nisu relevantni u kontekstu ažuriranog prijedloga Komisije

Am. 130., Am. 132., Am. 135. – povučeni – koncept uključen u ažurirani prijedlog Komisije

Am. 131., Am 133., Am. 134. – povučeni – nepotrebni u kontekstu ažuriranog prijedloga 

Komisije

Am. 136. – povučen – koncept sadržan u osnovnoj uredbi o EASA-i

Am. 137. – povučen – zastario – vidi novi am. 13. koji je podnio izvjestitelj

Am. 138. – povučen – koncept uključen u ažurirani prijedlog Komisije

Am. 139., Am 140., Am. 141., Am. 142., Am. 143. – povučeni – nepotrebni u kontekstu 
ažuriranog prijedloga Komisije


