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Pakeitimas 1
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) siekiant, kad dėl galimo oro eismo 
padidėjimo Europos oro erdvė netaptų 
pernelyg užpildyta, ar kad ši problema 
nepaūmėtų, reikėtų, atsižvelgiant į visas 
galimas išlaidas ekonomikos, 
aplinkosaugos ir saugumo srityse, 
sustabdyti tos erdvės skaidymą ir kuo 
skubiau įgyvendinti šį reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 2
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) Bendro Europos dangaus iniciatyvos 
įgyvendinimas turėtų teigiamai veikti 
augimą, užimtumą ir konkurencingumą 
Europoje, visų pirma turėtų padidėti 
aukštos kvalifikacijos darbo vietų 
paklausa;

Or. en

Pakeitimas 3
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant užtikrinti nuoseklią ir gerą 
paslaugų teikimo Europoje priežiūrą, 
nacionalinėms priežiūros institucijoms 
turėtų būti užtikrintas pakankamas 
nepriklausomumas ir ištekliai. Tai neturėtų 

(10) siekiant užtikrinti nuoseklią ir gerą 
paslaugų teikimo Europoje priežiūrą, 
nacionalinėms priežiūros institucijoms 
turėtų būti užtikrintas pakankamas 
nepriklausomumas ir finansiniai bei 
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trukdyti nacionalinei priežiūros institucijai 
būti reguliavimo institucijos, kurios 
kompetencija apima kelis reguliuojamus 
sektorius, dalimi, jei ta reguliavimo 
institucija atitinka nepriklausomumo 
reikalavimus, ar būti organizaciniu 
požiūriu sujungta su nacionaline 
konkurencijos institucija; .

žmogiškieji ištekliai. Tai neturėtų trukdyti 
nacionalinei priežiūros institucijai būti 
reguliavimo institucijos, kurios 
kompetencija apima kelis reguliuojamus 
sektorius, dalimi, jei ta reguliavimo 
institucija atitinka nepriklausomumo 
reikalavimus, ar būti organizaciniu 
požiūriu sujungta su nacionaline 
konkurencijos institucija;

Or. en

Pakeitimas 4
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) nacionalinės priežiūros institucijos 
atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant 
Bendro Europos dangaus iniciatyvą, todėl 
jos turėtų bendradarbiauti tarpusavyje, kad 
būtų galima keistis informacija apie jų 
darbą ir sprendimų priėmimo principus, 
pažangiąja patirtimi ir procedūromis, taip 
pat susijusiomis su šio reglamento 
taikymu, ir formuoti bendrą požiūrį, be kita 
ko, glaudžiau bendradarbiaujant regionų 
lygmeniu. Šis bendradarbiavimas turėtų 
vykti nuolat;

(12) nacionalinės priežiūros institucijos 
atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant 
Bendro Europos dangaus iniciatyvą, todėl 
jos turėtų bendradarbiauti tarpusavyje, kad 
būtų galima keistis informacija apie jų 
darbą ir sprendimų priėmimo principus, 
pažangiąja patirtimi ir procedūromis, taip 
pat susijusiomis su šio reglamento 
taikymu, ir formuoti bendrą požiūrį, be kita 
ko, glaudžiau bendradarbiaujant regionų 
lygmeniu. Šis bendradarbiavimas turėtų 
vykti nuolat, naudojant Reglamento (ES) 
Nr. 376/2014 8 straipsnyje nurodomą 
Europos centrinę saugyklą;

Or. en

Pakeitimas 5
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) jeigu neįdiegiama konkrečių 
mechanizmų, su pagrindiniu OEV planu 
susijusių investicijų į orlaivių ir žemės 
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įrangą projektai gali būti vykdomi 
nekoordinuotai, todėl veiksmingas 
SESAR programos technologijų diegimas 
galėtų būti pavėluotas;

Or. en

Pakeitimas 6
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente nustatomos 
Bendro Europos dangaus sukūrimo ir 
efektyvaus veikimo taisyklės, kuriomis 
siekiama sustiprinti esamus oro eismo 
saugos standartus, skatinti oro transporto 
sistemos tvarią plėtrą ir pagerinti bendrus 
oro eismo valdymo ir oro navigacijos 
paslaugų , skirtų bendrajam oro eismui 
Europoje, veiklos rezultatus, kad būtų 
laikomasi visų oro erdvės naudotojų 
reikalavimų. Bendras Europos dangus 
apima darnų visos Europos tinklą, 
laipsniškai vis labiau integruotą oro erdvę, 
tinklo valdymo ir oro eismo valdymo 
sistemas, grindžiamas saugos, 
veiksmingumo, sąveikumo ir technologinio 
modernizavimo aspektais siekiant suteikti 
naudos visiems oro erdvės naudotojams, 
piliečiams ir aplinkai.

1. Šiame reglamente nustatomos 
Bendro Europos dangaus sukūrimo ir 
efektyvaus veikimo taisyklės, kuriomis 
siekiama užtikrinti esamus oro eismo 
saugos standartus, skatinti oro transporto 
sistemos tvarią plėtrą ir pagerinti bendrus 
oro eismo valdymo ir oro navigacijos 
paslaugų , skirtų bendrajam oro eismui 
Europoje, veiklos rezultatus, kad būtų 
laikomasi visų oro erdvės naudotojų 
reikalavimų. Bendras Europos dangus 
apima darnų visos Europos tinklą, 
integruotą oro erdvę, tinklo valdymo ir oro 
eismo valdymo sistemas, grindžiamas 
saugos, veiksmingumo, sąveikumo ir 
technologinio modernizavimo aspektais 
siekiant suteikti naudos piliečiams, visiems 
oro erdvės naudotojams ir aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 7
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jų įdarbinimo procesas turi būti 
aiškus ir skaidrus ir užtikrinti jų 
nepriklausomumą;

a) jų įdarbinimo procesas ir kriterijai 
turi būti aiškūs ir skaidrūs ir užtikrinti jų 
nepriklausomumą;
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Or. en

Pakeitimas 8
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) neperkeliami iš oro navigacijos 
paslaugų teikėjų (ONPT) ar ONPT 
kontroliuojamų įmonių;

Or. en

Pakeitimas 9
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Už strateginius sprendimus, auditus ar kitas 
su oro navigacijos paslaugų teikėjų 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais ar 
priežiūra tiesiogiai susijusias funkcijas 
atsakingi asmenys bent dvejus metus po 
savo kadencijos nacionalinėje priežiūros 
institucijoje negali eiti jokių profesinių 
pareigų pas jokį oro navigacijos paslaugų 
teikėją ar būti jam atsakingi.

Už strateginius sprendimus, auditus ar kitas 
su oro navigacijos paslaugų teikėjų 
tiksliniais veiklos rezultatų rodikliais ar 
priežiūra tiesiogiai susijusias funkcijas 
atsakingi asmenys bent dvejus metus po 
savo ilgesnės nei šešių mėnesių kadencijos 
nacionalinėje priežiūros institucijoje negali 
eiti jokių profesinių pareigų pas jokį oro 
navigacijos paslaugų teikėją ar būti jam 
atsakingi.

Or. en

Pakeitimas 10
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Komisija nustato išsamias 5 dalies a 
ir b punktuose nurodytų įdarbinimo tvarkos 
ir atrankos procedūrų taisykles. Tie 

10. Komisija nustato išsamias 5 dalies 
a, b ir ba punktuose nurodytų įdarbinimo 
tvarkos ir atrankos procedūrų taisykles. Tie 
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įgyvendinimo aktai priimami laikantis 37 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

įgyvendinimo aktai priimami laikantis 37 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros ir juose nurodoma:

Or. en

Pakeitimas 11
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. atskyrimo lygis, kurio paskyrimų 
tarnyba reikalauja iš bet kurios įmonės, 
organizacijos, viešo ar privataus subjekto 
arba darbuotojo, kurie patenka į 
nacionalinių priežiūros institucijų veiklos 
sritį arba kurie yra suinteresuoti tokių 
subjektų veikla, siekiant išlaikyti interesų 
konfliktų prevencijos ir veiksmingo 
administracinio valdymo pusiausvyrą;

Or. en

Pakeitimas 12
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 10 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susijusios auditą atliekančių 
darbuotojų techninės kvalifikacijos.

Or. en

Pakeitimas 13
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Oro navigacijos paslaugų teikėjai, 
nepriklausomai nuo jų nuosavybės 

1. Oro navigacijos paslaugų teikėjai, 
nepriklausomai nuo jų nuosavybės 
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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.

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 ne daugiau nei dvejiems metams 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienose. 
Oro navigacijos paslaugų teikėjai skelbia 
metines ataskaitas ir yra reguliariai 
atliekamas nepriklausomas šioje dalyje 
nurodytų jų finansinių ataskaitų auditas.

Or. en

Pakeitimas 14
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Pagrindinio OEV plano 
įgyvendinimą koordinuoja Komisija.

Or. en

Pakeitimas 15
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai taikytina, kuriant ir vykdant 
bendrus projektus siekiama sudaryti 
galimybes visose valstybėse narėse turėti 
būtinuosius sąveikius pajėgumus.

Or. en



PE662.138v01-00 8/12 DT\1220801LT.docx

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

2013 m. birželio 11 d. Komisija patvirtino savo pasiūlymą dėl reglamento dėl Bendro 

Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimo (2013/0186 (COD), kuriuo panaikinami 

Reglamentai (EB) Nr. 549/2004, 550/2004, 551/2004 ir 552/2004.

Bendro Europos dangaus koncepcija yra viena iš pavyzdinių Europos Sąjungos iniciatyvų, 

kuria siekiama užtikrinti, kad Europos oro transportas taptų veiksmingesnis ir nekenktų 

aplinkai, o greitas atitinkamo reglamento priėmimas ir įgyvendinimas visada buvo 

prioritetinis Europos Parlamento darbotvarkės klausimas. 

Taigi Transporto ir turizmo komitetas, kuriam pasiūlymas buvo perduotas 2013 m. liepos 1 d., 

greitai patvirtino savo pranešimą 2014 m. sausio 31 d., o 2014 m. kovo 12 d. per plenarinį 

posėdį buvo patvirtinti įgaliojimai derėtis dėl teksto su Taryba. 

Tenka apgailestauti, kad valstybės narės, kurių nuomonės dėl įvairių pasiūlymo elementų 

išsiskyrė ir kurias sulaikė vėlesnis nesutarimas dėl Gibraltaro oro uosto statuso, sugebėjo 

patvirtinti tik dalinį bendrą požiūrį ir iki šiol neįsitraukė į tarpinstitucines derybas su 

Parlamentu. Per tą laiką, kadangi Jungtinės Karalystės sprendimas palikti Sąjungą ir jos 

pasitraukimas 2020 m. vasario 1 d. reiškė, kad vadinamasis Gibraltaro klausimas galiausiai 

išbraukiamas iš diskusijos dėl Bendro Europos dangaus klausimų sąrašo, atnaujindamas 

veiklą Parlamentas 2019 m. rugsėjo 24 d. patvirtino savo sprendimą pradėti derybas su 

Taryba. 

Tačiau 2020 m. rugsėjo 22 d. Europos Komisija pateikė naują pasiūlymą pagal tą pačią 

procedūrą, kuriuo iš dalies pakeitė savo 2013 m. birželio 11 d. pasiūlymą (COM(2020)579 

final), (toliau – iš dalies pakeistas Komisijos pasiūlymas). Kaip teigiama aiškinamajame 

memorandume, jo pagrindinis tikslas – „kad sektorius galėtų geriau išnaudoti savo ekonominį 

potencialą veikdamas tvariau“ ir „numatyti peržiūrą, kuri padėtų užtikrinti, kad oro 

navigacijos paslaugos būtų teikiamos lanksčiau, derinantis prie šiandieninių ir būsimų veiklos 

aplinkybių“. Siūlomomis priemonėmis taip pat siekiama sudaryti sąlygas „pajėgumus greitai 

ir veiksmingai pritaikyti prie didėjančios ar mažėjančios paklausos ir kintančių geografinių 

poreikių“ ir padėti „siekti Europos žaliojo kurso tikslų, konkrečiai vieno svarbiausių užmojų – 

sumažinti aviacijos sektoriuje išmetamo CO2 kiekį“. 

Iš dalies pakeistas pasiūlymas buvo pristatytas per 2020 m. spalio 12 d. Transporto ir turizmo 

komiteto posėdį ir komiteto nariai apskritai jį įvertino teigiamai kaip labai reikalingą 
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priemonę reformuojant ir gerinant oro transporto valdymo sistemą Europoje, kurią jau seniai 

reikėjo priimti. 

Dera pažymėti, kad Transporto ir turizmo komitetas gavo iš dalies pakeistą Komisijos 

pasiūlymą tuo pačiu metu kaip ir pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 

2008/1139 nuostatos dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros kompetencijos atlikti 

Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos funkcijas, kad šie du 

reglamentai būtų suderinti. Kadangi abiejų reglamentų turinys yra glaudžiai susijęs, abiem 

dokumentams paskirti pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai susitarė kuo daugiau glaudžiai 

bendradarbiauti ir dirbti lygiagrečiai, kad vienu metu būtų pasiektas susitarimas su Taryba. 

Atnaujintu Komisijos pasiūlymu keičiama pirminio 2013 m. pasiūlymo struktūra, išbraukiami 

seni elementai ir įtraukiama keletas naujų, kurie apima daug 2014 m. Parlamento pateiktų 

pakeitimų arba padaro juos pasenusiais arba netinkamais pakeistam tekstui. Pasiūlymu taip 

pat atsižvelgiama į EASA pagrindinį reglamentą, priimtą 2018 m. (ES) 2018/1139) ir 

atitinkamai pakeičiamas pirminis tekstas, siekiant suderinti jį su neseniai pastaruoju 

padarytais pakeitimais. Atsižvelgdami į šiuos pakeitimus, septynerių metų pertrauką nuo tada, 

kai Transporto ir turizmo komitete įvyko paskutinė diskusija, ir visiškai naują Parlamento 

sudėtį, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai sutiko, kad būtų tikslinga suteikti Transporto ir 

turizmo komiteto nariams galimybę pareikšti savo nuomonę dėl atnaujinto teksto prieš 

tarpinstitucinių derybų pradžią. Tačiau Parlamento prašymas dėl naujo pirmojo svarstymo 

reikštų, kad Komisija turėtų priimti naują pasiūlymą pagal procedūrą su nauju numeriu ir 

atšaukti 2013 m. pasiūlymą, kad būtų laikomasi SESV 294 straipsnyje numatytos įprastos 

teisėkūros procedūros eigos. Tai turbūt reikštų nereikalingus sunkumus tarpinstitucinėse 

derybose ir veikiausiai didelį tolesnį vėlavimą vykdant procedūrą,

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytus argumentus, pranešėjui buvo patarta atnaujinti Parlamento 

įgaliojimus derybose, surengiant balsavimą komitete. Šis darbo dokumentas – pirmasis šio 

atnaujinimo proceso žingsnis. 

Išanalizavęs atnaujintą Komisijos pasiūlymą ir palyginęs jį su pirminiu pasiūlymu ir 2014 m. 

Parlamento pozicija, pranešėjas siūlo šiuos dalinius atnaujinto pasiūlymo pakeitimus (iš 

naujo pateikti, iš dalies pakeisti ir nauji pakeitimai (pak.) pateikti paryškintuoju šriftu): 

1 pak. atšaukiamas – Komisijos išbrauktas atitinkamas tekstas

2 pak. lieka nepakitęs – žr. pranešėjo pateiktą naują 1 pak.
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3 pak. lieka nepakitęs – žr. pranešėjo pateiktą naują 2 pak.

4 pak. atšaukiamas – atspindėtas atnaujinto Komisijos pasiūlymo 6 konstatuojamojoje dalyje

5 pak. atšaukiamas – koncepcija įtraukta į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

6 pak. atšaukiamas – įtrauktas į atnaujinto Komisijos pasiūlymo 10 konstatuojamąją 

dalį. Žr. pranešėjo pateiktą naują 3 pak.

7 pak. atšaukiamas – Komisijos iš dalies pakeistas atitinkamas tekstas (žr. pranešėjo 

pateiktą naują 4 pak.) 

8 pak. atšaukiamas – nereikalingas papildymas 

9 pak. atšaukiamas – Komisijos išbrauktas atitinkamas tekstas

10 pak. atšaukiamas – Komisijos iš dalies pakeistas atitinkamas tekstas (nauja 15 

konstatuojamoji dalis)

11 pak. lieka nepakitęs – žr. pranešėjo pateiktą naują 5 pak.

12 pak. atšaukiamas – Komisijos išbrauktas atitinkamas tekstas

13 pak. atšaukiamas – koncepcija įtraukta į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

14 pak. atšaukiamas – atitinkamas tekstas perkeltas į 35 konstatuojamąją dalį

15 pak. atšaukiamas – Komisijos išbrauktas atitinkamas tekstas

16 pak. atšaukiamas – Komisijos išbrauktas atitinkamas tekstas

17 pak. atšaukiamas – atitinkamas tekstas perkeltas į 34 konstatuojamąją dalį

18 pak. atšaukiamas – nebereikalingas, koncepcija įtraukta į atnaujintą Komisijos pasiūlymą 

19 pak. atšaukiamas – Komisijos išbrauktas atitinkamas tekstas

20pak. atšaukiamas – nebereikalingas, atsižvelgiant į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

21 pak. atšaukiamas – Komisijos iš dalies pakeistas atitinkamas tekstas 20 konstatuojamojoje 

dalyje

22 pak., 23 pak. atšaukiami – atitinkamas iš dalies pakeistas tekstas 45 konstatuojamojoje 

dalyje – nebereikalingi, atsižvelgiant į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

24 pak. atšaukiamas – Komisijos iš dalies pakeistas atitinkamas tekstas (žr. pranešėjo 

pateiktą naują 6 pak.)

25 pak., 26 pak. atšaukiami – Komisijos iš dalies pakeistas atitinkamas tekstas – 

nebereikalingi, atsižvelgiant į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

27 pak., 28 pak. atšaukiami – nebereikalingi, atsižvelgiant į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

29 pak. atšaukiamas – atitinkamas tekstas perkeltas į 2 straipsnio 17 dalį – įtrauktas į 

atnaujintą Komisijos pasiūlymą

30 pak. atšaukiamas – Komisijos iš dalies pakeistas atitinkamas tekstas
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31 pak. atšaukiamas – Komisijos išbrauktas atitinkamas tekstas

32 pak. atšaukiamas – sąvoka įtraukta į 2 straipsnio 21 punktą 

33 pak. atšaukiamas – sąvoka įtraukta į 2 straipsnio 32 punktą

34 pak. atšaukiamas – sąvoka įtraukta į 2 straipsnio 24 punktą

35 pak., 36 pak. atšaukiami – neaktualūs, atsižvelgiant į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

37 pak., 38 pak. atšaukiami – nereikalingi, atsižvelgiant į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

39 pak. atšaukiamas – sąvoka įtraukta į 2 straipsnio 54 punktą

40 pak. atšaukiamas – atitinkamas tekstas perkeltas į 2 straipsnio 40 punktą – pakeitimas 

nereikalingas, atsižvelgiant į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

41 pak., 42 pak., 43 pak., 44 pak., 45 pak., 46 pak. atšaukiami – nereikalingi, atsižvelgiant į 

atnaujintą Komisijos pasiūlymą

47 pak., 48 pak. – koncepcija įtraukta į EASA pagrindinį reglamentą

49 pak. atšaukiamas – nebereikalingas, atsižvelgiant į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

50 pak. atšaukiamas – pasenęs – patikslintame Komisijos pasiūlyme nustatyta nauja data

51 pak., 52 pak. atšaukiami – nereikalingi, atsižvelgiant į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

53 pak. atšaukiamas – žr. pranešėjo pateiktą naują 7 pak. 

54 pak. atšaukiamas – Komisijos iš dalies pakeistas atitinkamas tekstas

55 pak. lieka nepakitęs – žr. pranešėjo pateiktą naują 8 pak. 

56 pak. atšaukiamas – nebereikalingas, atsižvelgiant į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

57 pak., 58 pak., 59 pak. atšaukiami – žr. pranešėjo pateiktą naują 9 pak. 

60 pak. atšaukiamas – neaktualus, atsižvelgiant į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

61 pak., 62 pak. atšaukiami – nereikalingi, atsižvelgiant į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

63 pak. atšaukiamas – žr. pranešėjo pateiktą naują 10 pak. 

64 pak. atšaukiamas – žr. pranešėjo pateiktą naują 11 pak. 

65 pak. lieka nepakitęs – žr. pranešėjo pateiktą naują 12 pak. 

66 pak., 67 pak. atšaukiami – nereikalingi, atsižvelgiant į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

68 pak., 69 pak., 70 pak. – koncepcija įtraukta į EASA pagrindinį reglamentą

71 pak. atšaukiamas – įtraukta į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

72 pak., 73 pak., 74 pak., 75 pak. atšaukiami – nereikalingi, atsižvelgiant į atnaujintą 

Komisijos pasiūlymą

76 pak. atšaukiamas – įtraukta į EASA pagrindinį reglamentą

77 pak., 79 pak., 81 pak., 86 pak., 87 pak. atšaukiami – nereikalingi, atsižvelgiant į atnaujintą 

Komisijos pasiūlymą
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78 pak., 80 pak. atšaukiami – nereikalingi, atsižvelgiant į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

82 pak., 83 pak., 84 pak., 85 pak. atšaukiamas – įtraukta į EASA pagrindinį reglamentą

88 pak. atšaukiamas – koncepcija įtraukta į EASA pagrindinį reglamentą

89 pak., 90 pak. atšaukiami – nereikalingi, atsižvelgiant į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

91 pak. atšaukiamas – įtraukta į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

92 pak. atšaukiamas – nebereikalingas, atsižvelgiant į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

93 pak. atšaukiamas – koncepcija įtraukta į EASA pagrindinį reglamentą

94 pak., 95 pak., 96 pak., 97 pak., 98 pak. atšaukiami – nereikalingi, atsižvelgiant į atnaujintą 

Komisijos pasiūlymą

99 pak., 100 pak. atšaukiami – koncepcija įtraukta į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

101 pak. atšaukiamas – nereikalingas, atsižvelgiant į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

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

111 pak., 112 pak., 113 pak., 114 pak. atšaukiami – nereikalingas, atsižvelgiant į atnaujintą 

Komisijos pasiūlymą

115 pak. atšaukiamas – neaktualus – žr. pranešėjo pateiktus naujus 14 pak. ir 15 pak.

116 pak., 117 pak., 118 pak. atšaukiami – nereikalingi, atsižvelgiant į atnaujintą Komisijos 

pasiūlymą

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

128 pak., 129 pak. atšaukiami – neaktualūs, atsižvelgiant į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

130 pak., 132 pak., 135 pak. atšaukiami – koncepcija įtraukta į atnaujintą Komisijos 

pasiūlymą

131 pak., 133 pak., 134 pak. atšaukiami – nereikalingi, atsižvelgiant į atnaujintą Komisijos 

pasiūlymą

136 pak. atšaukiamas – koncepcija įtraukta į EASA pagrindinį reglamentą

137 pak. atšaukiamas – pasenęs – žr. pranešėjo pateiktą naują 13 pak.

138 pak. atšaukiamas – koncepcija įtraukta į atnaujintą Komisijos pasiūlymą

139 pak., 140 pak., 141 pak., 142 pak. ir 143 pak. atšaukiami – nereikalingi, atsižvelgiant į 

atnaujintą Komisijos pasiūlymą


