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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 51-64

Návrh zprávy (PE 374.009v01-00)
Erna Hennicot-Schoepges
k návrhu nařízení Rady o založení společného podniku na vytvoření evropského systému 
nové generace pro řízení letového provozu (SESAR)

Návrh nařízení (KOM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 51
Bod odůvodnění 2

(2) Projekt modernizace řízení letového 
provozu v Evropě (dále jen „projekt 
SESAR“) je technologickou součástí 
jednotného evropského nebe. Jeho cílem je 
zajistit Společenství výkonnou kontrolní 
infrastrukturu, která umožní vývoj bezpečné 
letecké dopravy respektující životní 
prostředí a plně využívající technologických 
výhod spojených s programy, jako je 
například GALILEO.

(2) Projekt modernizace řízení letového 
provozu v Evropě (dále jen „projekt 
SESAR“) je technologickou součástí 
jednotného evropského nebe. Jeho cílem je 
zajistit Společenství výkonnou kontrolní 
infrastrukturu, která umožní vývoj bezpečné, 
energeticky účinné letecké dopravy 
respektující životní prostředí a plně 
využívající technologických výhod 
spojených s programy, jako je například 
GALILEO. Usiluje rovněž o integraci jak 
řízení rychlosti letadel z důvodu energetické 
účinnosti, tak také intenzivní spolupráce se 
službami předpovědi počasí s cílem omezit 
dopad letectví na změnu klimatu.
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Or. en

Odůvodnění

Větší výkonnost řízení letového provozu (ATM) umožňuje, aby se rychlost lépe přizpůsobila 
potřebě snížení spotřeby petrolej,e a umožňuje navádět letouny na tratě, které jsou podle 
předpovědi počasí méně citlivé na  vytváření stop vznikajících sražením par za letícím 
letounem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 52
Bod odůvodnění 17

(17) Hlavním úkolem společného podniku 
musí být organizovat a koordinovat projekt 
SESAR spojením veřejných a soukromých 
prostředků na základě externích technických 
zdrojů, zejména od svých členů s důrazem 
na zkušenosti organizace Eurocontrol.

(17) Hlavním úkolem společného podniku 
musí být organizovat a koordinovat projekt 
SESAR spojením veřejných a soukromých 
prostředků na základě externích technických 
zdrojů, zejména od svých členů s důrazem 
na zkušenosti a odborné znalosti organizace 
Eurocontrol.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na ESA je předčasný před výsledky definiční fáze SESAR na úlohu kosmických systémů 
v budoucím systému ATM. Odkaz na zkušenosti organizace Eurocontrol je nutno doplnit 
zmínkou o 40letých civilních a vojenských odborných znalostech této organizace.

Pozměňovací návrh Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh, který předkládá 53
Čl. 1 odst. 1a (nový)

1a. „Projekt SESAR“ sestává ze tří fází:
a) „definiční fáze“, která usiluje o 
definování technických možností a 
opatření, jež je nutno přijmout, a priorit v 
programu modernizace, jakož i 
operativních prováděcích plánů. Tato fáze 
začala v říjnu 2005 a ukončení se 
předpokládá v prosinci 2007, přičemž 
výsledkem bude generální plán ATM. Tento 
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plán vypracuje konsorcium podniků pod
dohledem organizace Eurocontrol;
b) „fáze vývoje“, která bude zahájena dne 
1. ledna 2008, jakmile Rada na návrh 
Komise a po konzultaci Evropského 
parlamentu schválí generální plán ATM. 
Fáze vývoje skončí dne 31. prosince 2013;
c) „fáze zavádění“, která bude zahájena 
dne 1. ledna 2014 a skončí dne 
31. prosince 2020 a která bude zahrnovat 
vytváření a provádění infrastruktury ATM 
v širokém měřítku. Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě návrh 
definující:
i) přechod z fáze vývoje do fáze zavádění,
ii)mechanismy proplacení, které se budou 
vztahovat na jakýkoli subjekt, který bude 
nástupcem společného podniku SESAR, a
iii) převedení vybraných hmotných a 
nehmotných aktiv na nový subjekt, který 
bude nástupcem společného podniku 
SESAR.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu lepší úpravy a jasnosti povinností by nařízení mělo definovat jednotlivé fáze 
s ohledem na dobu a na to, čeho by mělo být v těchto třech fázích dosaženo, přičemž by se 
pozornost měla věnovat povinnostem zákonodárce a ostatních dotčených subjektů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 54
Čl. 1 odst. 2 odrážka 1a (nová)

- integrovat řízení rychlosti letadel z důvodu 
energetické účinnosti a služby předpovědi 
počasí s cílem omezit dopad letectví na 
klima;

Or. en
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Odůvodnění

Větší výkonnost řízení letového provozu (ATM) umožňuje, aby se rychlost lépe přizpůsobila 
potřebě snížení spotřeby petroleje, a umožňuje navádět letouny na tratě, které jsou podle 
předpovědi počasí méně citlivé na  vytváření stop vznikajících sražením par za letícím 
letounem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 55
Čl. 4 odst. 2

2. Příspěvek Společenství pochází zejména z 
rozpočtu rámcových programů pro výzkum 
a vývoj a pro transevropské sítě.

2. Příspěvek Společenství by se měl použít 
zejména na začlenění aspektů zabývajících 
se energetickou účinností a omezováním 
dopadu letectví na klima. Příspěvek pochází 
zejména z rozpočtu rámcových programů 
pro výzkum a vývoj a transevropských sítí.

Or. en

Odůvodnění

Větší výkonnost řízení letového provozu (ATM) umožňuje, aby se rychlost lépe přizpůsobila 
potřebě snížení spotřeby petroleje, a umožňuje navádět letouny na tratě, které jsou podle 
předpovědi počasí méně citlivé na  vytváření stop vznikajících sražením par za letícím 
letounem.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 56
Příloha, čl. 3 odst. 1 písm. aa) (nové)

aa) jednoho zástupce ozbrojených sil;

Or. en

Odůvodnění

Zástupci odvětví by měli být jmenováni příslušnými zastupujícími organizacemi na evropské 
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úrovni. Zástupce ozbrojených sil by měl být jmenován příslušnou zastupující organizací na 
evropské úrovni, která se zabývá ATM.

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 57
Příloha, čl. 4 odst. 1

1. Zástupci uvedení v čl. 3 odst. 1 písm. a) 
a b) mají hlasovací právo.

1. Všichni zástupci uvedení v čl. 3 odst. 1 
vyjma Evropskou agenturu pro vesmír a 
organizaci Eurocontrol mají na základě 
odstavce 2 vážený hlas odpovídající jejich 
příspěvku do rozpočtu společného podniku 
SESAR.

Or. de

Odůvodnění

Aby se předešlo možnému střetu zájmu, ESA a Eurocontrol by měly být zastoupeny ve správní 
radě pouze v technické a poradní funkci.

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 58
Příloha, čl. 4 odst. 2

2. Členové společného podniku disponují 
počtem hlasů, který je v poměru k jejich 
příspěvku do prostředků společného 
podniku. Společenství a Eurocontrol přesto 
mají každý nejméně 30 % celkového počtu 
hlasů a zástupci uživatelů letecké dopravy 
podle čl. 3 odst. 1 písm. b) mají nejméně 
10 % celkového počtu hlasů.

2. Váha a celkový počet hlasů je tento:

a) Společenství má nejvýše 25 %,
b) poradní orgán odvětví má 25 %,
c) EIB má 5 %,
d) ostatní veřejné (nebo soukromé) podniky 
nebo subjekty v třetích zemích mají 
zbývající hlasy.
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Or. de

Odůvodnění

Společenství by nemělo mít více než 25 % hlasů, aby bylo zajištěno, že nebudou vytlačeni 
soukromí investoři. Aby se předešlo možnému střetu zájmu, ESA a Eurocontrol by měly být 
zastoupeny ve správní radě pouze v technické a poradní funkci.

Pozměňovací návrh, který předkládá Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 59
Příloha, čl. 4 odst. 2

2. Členové společného podniku disponují 
počtem hlasů, který je v poměru k jejich 
příspěvku do prostředků společného 
podniku. Společenství a Eurocontrol přesto 
mají každý nejméně 30 % celkového počtu 
hlasů a zástupci uživatelů letecké dopravy 
podle čl. 3 odst. 1 písm. b) mají nejméně 
10 % celkového počtu hlasů.

2. Členové společného podniku disponují 
počtem hlasů, který je v poměru k jejich 
příspěvku do prostředků společného 
podniku. Společenství a Eurocontrol přesto 
mají každý nejméně 30 % celkového počtu 
hlasů a zástupci odvětví mají nejméně 25 %.

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise a Eurocontrol jsou zakládajícími členy, kteří museli přispět každý jednou 
třetinou. Předpokládalo se, že odvětví přispěje rovněž jednou třetinou, to dosud však 
neposkytlo záruku, že přispěje v této výši.

Pozměňovací návrh, který předkládá Paul Rübig

Pozměňovací návrh 60
Příloha, čl. 4 odst. 3

3. Rozhodnutí správní rady se přijímají 
prostou většinou odevzdaných hlasů, 
nestanoví-li tyto stanovy jinak.

3. Rozhodnutí správní rady se přijímají 
prostou většinou odevzdaných hlasů, 
nestanoví-li tyto stanovy jinak.

Rozhodnutí zásadního významu, zejména 
podle písmen a),c), e), f), g), i), k), l) a m)
čl. 5 odst. 1, lze přijmout pouze po dohodě s 
leteckým průmyslem jakožto členem nebo 
zástupcem v poradním orgánu odvětví.
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Or. de

Odůvodnění

Jelikož náklady a rizika budoucího evropského systému řízení letového provozu SESAR musí 
po ukončení fáze vývoje do 31. prosince 2013, tj. během „přechodné“ fáze a následných fází, 
nést hlavně letecký průmysl, je nezbytné zajistit, aby rovněž v přípravných fázích nebyl letecký 
průmysl přehlasován, pokud jde o rozhodnutí zásadního významu přijatá správní radou.

Pozměňovací návrh, který předkládá Rebecca Harms

Pozměňovací návrh 61
Příloha, čl. 4 odst. 5a (nový)

5a. Generální plán ATM bude předložen 
Evropskému parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Philippe Busquin

Pozměňovací návrh 62
Příloha, čl. 6 odst. 1

1. Výkonný ředitel odpovídá za každodenní 
řízení společného podniku a je jeho 
právním zástupcem. Ředitele jmenuje 
správní rada na návrh Komise. K výkonu 
pracovních povinností je řediteli poskytnuta 
úplná nezávislost .

1. Výkonného ředitele jmenuje správní rada 
na návrh Komise a organizace Eurocontrol.

Or. en

Odůvodnění

Návrh by měl být koordinován oběma zakládajícími členy – Evropskou komisí a organizací 
Eurocontrol – přispívajícími stejnou měrou.

Pozměňovací návrh, který předkládá Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 63
Příloha, čl. 8 písm. a) a b), úvodní část
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1a. Úloha a příspěvek organizace 
Eurocontrol jsou definovány v dohodě se 
společným podnikem SESAR. Tato dohoda:

a) Eurocontrol sdílí výsledky definiční fáze 
se společným podnikem;

a) stanoví způsoby předávání a používání
výsledků definiční fáze se společným 
podnikem;

b) organizaci Eurocontrol je svěřena 
odpovědnost za následující úkoly, které 
vyplývají z provádění „plánu“ i z řízení 
přidružených finančních prostředků:

b) popisuje úkoly a povinnosti organizace 
Eurocontrol při provádění „generálního 
plánu ATM“, např.:

Or. en

Odůvodnění

Cílem je objasnit úlohu a povinnosti organizace Eurocontrol v průběhu „fáze vývoje“. Tento 
pozměňovací návrh by měl být uvážen spolu s pozměňovacím návrhem k příloze, čl. 8 odst. 1.

Pozměňovací návrh, který předkládá Britta Thomsen

Pozměňovací návrh 64
Příloha, článek 17

Společný podnik vlastní veškeré hmotné i 
nehmotné majetky, které se pro podnik 
vytvoří nebo se na něj převedou pro účely 
prováděcí fáze projektu SESAR.

Společný podnik vlastní veškeré hmotné i 
nehmotné majetky, které vytvoří společný 
podnik SESAR nebo které se na něj 
převedou pro účely fáze vývoje projektu 
SESAR v souladu s dohodami, které 
společný podnik SESAR uzavřel s 
jednotlivými členy. Společný podnik 
umožní přístup k poznatkům získaným v 
souvislosti s projektem, zejména svým 
členům, členským státům ES a/nebo 
organizaci Eurocontrol pro jejich vlastní 
nekomerční účely.

Or. da

Odůvodnění

To je důležitý pozměňovací návrh, jenž si zaslouží, aby byl pečlivě uvážen, jelikož zavádí 
právní ustanovení týkající se vlastnických práv. Je důležité upřesnit, že členové společného 
podniku a členské státy EU mají přístup k poznatkům získaným v souvislosti s projektem. 
SESAR stanoví normy pro budoucí technologie, programy a prvky řízení letového provozu, 
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které budou v budoucnu přijaty evropským leteckým průmyslem a ostatními podniky při vývoji 
vlastních produktů. Proto je důležité zabránit tomu, aby soukromý podnik měl vlastnická 
práva na technologie, programy nebo prvky, které jsou nezbytné pro vývoj nového produktu. 
Pozměňovací návrh má zabránit vytvoření evropského monopolu na řízení letového provozu.


