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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 51
Betragtning 2

(2) Projektet for modernisering af 
lufttrafikstyringen i Europa, i det følgende 
benævnt ”SESAR-projektet”, udgør det 
teknologiske aspekt af det fælles europæiske 
luftrum. Det tager sigte på at forsyne 
Fællesskabet med en effektiv 
kontrolinfrastruktur, som gør det muligt at 
udvikle en sikker og miljøvenlig lufttrafik, 
hvorunder der i fuldt omfang drages fordel 
af de teknologiske fremskridt i tilknytning til 
programmer som f.eks. Galileo.

(2) Projektet for modernisering af 
lufttrafikstyringen i Europa, i det følgende 
benævnt ”SESAR-projektet”, udgør det 
teknologiske aspekt af det fælles europæiske 
luftrum. Det tager sigte på at forsyne 
Fællesskabet med en effektiv 
kontrolinfrastruktur, som gør det muligt at 
udvikle en sikker, energieffektiv og 
miljøvenlig lufttrafik, hvorunder der i fuldt 
omfang drages fordel af de teknologiske 
fremskridt i tilknytning til programmer som 
f.eks. Galileo. Det tager også sigte på at 
integrere både lufttrafikstyring af 
energieffektive årsager og intensivt 
samarbejde med vejrudsigtstjenester for at 
mindske indvirkningerne af luftfarten på 
klimaforandringer.
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Or. en

Begrundelse

Den mere effektive lufttrafikstyring giver mulighed for en bedre tilpasning af flyenes 
hastigheder, hvorved brændstofforbruget kan mindskes, og for at lede flyene ind på ruter, som 
ifølge vejrudsigterne er mindre følsomme over for kondensstriber.

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 52
Betragtning 17

(17) Fællesforetagendets hovedopgave bør 
være at organisere og koordinere SESAR-
projektet ved at samle offentlige og private 
midler, idet man udnytter eksterne tekniske 
ressourcer, navnlig fra medlemmerne, og 
især bygger på Eurocontrols erfaringer.

(17) Fællesforetagendets hovedopgave bør 
være at organisere og koordinere SESAR-
projektet ved at samle offentlige og private 
midler, idet man udnytter eksterne tekniske 
ressourcer, navnlig fra medlemmerne, og 
især bygger på Eurocontrols erfaringer og 
ekspertise.

Or. en

Begrundelse

Det er for tidligt at henvise till ESA, inden resultaterne af SESAR's definitionsfase med hensyn  
til det rumbaserede systems rolle i det fremtidige ATM-system foreligger. Henvisningen til 
Eurocontrol's erfaringer bør suppleres med henvisningen til denne organisations civile og 
militære erfaringer i løbet af 40 år.  

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 53
Artikel 1, stk. 1 a (nyt)

1a. "SESAR"-projektet består af tre faser:
a) "definitionsfasen", der tager sigte på at
fastlægge de tekniske valgmuligheder og de 
foranstaltninger, der skal træffes, og 
prioriteterne i moderniseringsprogrammet 
samt planerne for den operationelle 
gennemførelse. Den indledtes i oktober 
2005 og forventes afsluttet i december 2007 
og resulterer i ATM-masterplanen. ATM-
masterplanen skal udvikles af et 
konsortium af virksomheder under 
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overvågning af Eurocontrol,
b) "udviklingsfasen" starter den 1. januar 
2008, når Rådet har godkendt ATM-
masterplanen på grundlag af et forslag fra 
Kommissionen og efter høring af Europa-
Parlamentet. Udviklingsfasen slutter den 
31. december 2013,
c) "gennemførelsesfasen" starter den 1. 
januar 2014 og slutter den 31. december 
2020 og vil omfatte installation i stor 
målestok og gennemførelse af den nye 
ATM-infrastruktur. Kommissionen 
forelægger et forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet med en definition på:
(i) overgangen fra udviklingsfasen til 
gennemførelsesfasen,
(ii) refunderingsmekanismer, som finder 
anvendelse for ethvert organ, der 
efterfølger SESAR-fællesforetagendet og
(iii) overførsel af udvalgte materielle og 
immaterielle formuegenstande til det nye 
organ, der efterfølger SESAR-
fællesforetagendet. 

Or. en

Begrundelse

Med henblik på en bedre regulering og større klarhed med hensyn til ansvarsområder bør  
denne forordning definere faserne rent tidsmæssigt og de mål, der bør nås i løbet af de tre 
faser under hensyntagen til lovgivernes og de andre relevante organers ansvarsområder.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 54
Artikel 1, stk. 2, led 1 a (nyt)

- integrering af styring af 
lufttrafikhastigheder af energieffektive 
årsager og af vejrtjenester med henblik på 
at mindske følgerne af luftfarten for 
klimaet

Or. en
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Begrundelse

Den mere effektive lufttrafikstyring giver mulighed for en bedre tilpasning af flyenes 
hastigheder, hvorved brændstofforbruget kan mindskes, og for at lede flyene ind på ruter, som 
ifølge vejrudsigterne er mindre følsomme over for kondensstriber.

 Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 55
Artikel 4, stk. 2

2. Fællesskabets bidrag stammer navnlig fra 
budgettet for rammeprogrammerne for 
forskning og udvikling og de 
transeuropæiske net.

2. Fællesskabets bidrag bør især anvendes 
til at integrere aspekter, der tager sigte på 
energieffektivitet og mindskelse af følgerne 
af luftfarten for klimaet. Det stammer 
navnlig fra budgettet for 
rammeprogrammerne for forskning og 
udvikling og de transeuropæiske net.

Or. en

Begrundelse

Den mere effektive lufttrafikstyring giver mulighed for en bedre tilpasning af flyenes 
hastigheder, hvorved brændstofforbruget kan mindskes, og for at lede flyene ind på ruter, som 
ifølge vejrudsigterne er mindre følsomme over for kondensstriber.  

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 56
Bilag, artikel 3, stk. 1, litra a a (nyt)

aa) en repræsentant for militæret

Or. en

Begrundelse

Repræsentanterne for industrien bør udpeges af de relevante repræsentative organisationer 
på europæisk plan. Repræsentanten for militæret bør udpeges af den relevante repræsentative 
organisation, der beskæftiger sig med ATM på europæisk plan.
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Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 57
Bilag, artikel 4, stk. 1

1. De i artikel 3, stk. 1, litra a) og b), 
omhandlede repræsentanter har stemmeret.

1. Alle i artikel 3, stk. 1, litra a) og b), 
omhandlede repræsentanter med undtagelse 
af Den Europæiske Rumorganisation 
(ESA) og Eurocontrol har under 
hensyntagen til afsnit 2 en vægtet stemme 
svarende til deres bidrag til budgettet for 
SESAR-fællesforetagendet.

Or. de

Begrundelse

ESA og Eurocontrol bør for at undgå en eventuel interessekonflikt kun være repræsenteret i 
bestyrelsen i forbindelse med tekniske spørgsmål og kun have en rådgivende funktion.

Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 58
Bilag, artikel 4, stk. 2

2. Fællesforetagendets medlemmer har et 
antal stemmer, der er proportionelt med 
deres bidrag til fællesforetagendets midler. 
Fællesskabet og Eurocontrol råder dog 
hver over mindst 30 % af det samlede antal 
stemmer, og repræsentanten for 
luftrumsbrugerne, jf. artikel 3, stk. 1, litra 
b), råder over mindst 10 % af det samlede 
antal stemmer.

2. Afvejningen af stemmer og det samlede 
antal stemmer er som følger:

a) Fællesskabet råder over højest 25% af 
stemmerne,
b) det rådgivende industriorgan råder over 
25% af stemmerne,
c) EIB råder over 5%,
d) de andre offentlige (eller private) 
virksomheder eller organer i tredjelande 
råder over de resterende stemmer..

Or. de
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Begrundelse

Fællesskabets stemmerettigheder bør udgøre højest 25% af det samlede antal stemmer for at 
undgå, at privatinvestorer tvinges væk. ESA og Eurocontrol bør for at undgå en eventuel 
interessekonflikt kun være repræsenteret i bestyrelsen i forbindelse med tekniske spørgsmål 
og kun havde rådgivende funktion.

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 59
Bilag, artikel 4, stk. 2

2. Fællesforetagendets medlemmer har et
antal stemmer, der er proportionelt med 
deres bidrag til fællesforetagendets midler. 
Fællesskabet og Eurocontrol råder dog hver 
over mindst 30 % af det samlede antal 
stemmer, og repræsentanten for 
luftrumsbrugerne, jf. artikel 3, stk. 1, litra 
b), råder over mindst 10 % af det samlede 
antal stemmer.

2. Fællesforetagendets medlemmer har et 
antal stemmer, der er proportionelt med 
deres bidrag til fællesforetagendets midler. 
Fællesskabet og Eurocontrol råder dog hver 
over mindst 30 % af det samlede antal 
stemmer, og repræsentanten for 
luftrumsbrugerne, jf. artikel 3, stk. 1, litra b), 
råder over mindst 10 % af det samlede antal 
stemmer, og repræsentanter for industrien 
råder over 25% .

Or. en

Begrundelse

Kommissionen og Eurocontrol er de grundlæggende medlemmer, som blev anmodet om at 
bidrage hver med en tredjedel. Industrien forventedes at bidrage med en tredjedel men har på 
indeværende tidspunkt ikke givet garanti for, at den vil bidrage i dette omfang.

Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 60
Bilag, artikel 4, stk. 3

3. Medmindre andet er anført i disse 
vedtægter, træffes bestyrelsens afgørelser 
med simpelt flertal af de afgivne stemmer.

3. Medmindre andet er anført i disse 
vedtægter, træffes bestyrelsens afgørelser 
med simpelt flertal af de afgivne stemmer.

Afgørelser af grundlæggende betydning, 
især i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), 
c), e), f), g), i), k), l) og m), kan kun træffes 
med luftfartsindustriens godkendelse i dens 
egenskab af medlem eller repræsentant i 
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det rådgivende industriorgan. 

Or. de

Begrundelse

Da udgifterne og risiciene i forbindelse med det fremtidige europæiske 
lufttrafikstyringssystem SESAR efter afslutningen af udviklingsfasenden. 31. december 2013 
primært skulle være luftfartsindustriens ansvar i den såkaldtegennemførelsesfase og også 
senere, er det nødvendigt, at luftfartsindustrien også i de forudgående faser ikke kommer i 
mindretal ved beslutninger af grundlæggende betydning i bestyrelsen.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 61
Bilag, artikel 4, stk. 5 a (nyt)

5a. ATM-masterplanen meddeles og 
fremsendes til Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 62
Bilag, artikel 6, stk. 1

1. Den administrerende direktør varetager 
den daglige ledelse af fællesforetagendet og 
repræsenterer det i retlig henseende. Han 
eller hun udnævnes af bestyrelsen efter 
forslag fra Kommissionen. Han eller hun 
udfører sine opgaver i fuld uafhængighed.

1. Den administrerende direktør udnævnes af 
bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen
og Eurocontrol.

Or. en

Begrundelse

Forslaget bør samordnes af de to grundlæggende medlemmer - Kommissionen og 
Eurocontrol - som bidrager i lige omfang.
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Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 63
Bilag, artikel 8, litra a og b, indledning

1a. Eurocontrols rolle og bidrag fastlægges 
i en aftale med SESAR-fællesforetagendet. 
Denne aftale:

a) Eurocontrol udveksler resultaterne af 
definitionsfasen med fællesforetagendet

a) fastlægger de nærmere vilkår for 
overførslen af resultaterne af 
definitionsfasen til fællesforetagendet og 
dettes anvendelse heraf

b) Eurocontrol overdrages ansvaret for 
følgende opgaver, der skal gennemføres
som led i ”planen”, og for forvaltningen af 
de dertil knyttede midler:

b) beskriver Eurocontrols opgaver og 
ansvarsområder i forbindelse med 
gennemførelsen af "ATM-masterplanen" 
såsom:

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at klarlægge Eurocontrols rolle og ansvarsområder
under "udviklingsfasen", og det bør behandles sammen med ændringsforslaget til artikel 8, 
stk. 1, i bilaget. 

Ændringsforslag af Britta Thomsen

Ændringsforslag 64
Bilag, artikel 17

Fællesforetagendet er ejer af alle materielle 
og immaterielle formuegenstande, som er 
skabt, eller som det har fået overdraget til 
SESAR-projektets gennemførelsesfase.

Fællesforetagendet er ejer af alle materielle 
og immaterielle formuegenstande, som er 
skabt af SESAR-fællesforetagendet, eller 
som det har fået overdraget til SESAR-
projektets udviklingsfase i 
overensstemmelse med de aftaler, som 
SESAR-fællesforetagendet har indgået med 
medlemmerne. Fællesforetagendet skal 
give adgang til den viden, der er blevet 
oparbejdet i forbindelse med projektet, 
navnlig til sine medlemmer såvel som til 
EU-medlemsstater og/eller Eurocontrol til 
deres egne, ikke-kommercielle formål.

Or. da
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er vigtigt og bør overvejes nøje, da det fastsætter de retlige 
bestemmelser vedrørende ejendomsrettigheder. Det er vigtigt at fastslå i teksten, at 
medlemmerne af fællesforetagendet og EU's medlemslande skal have adgang til den viden, 
der oparbejdes i forbindelse med projektet. SESAR vil frembringe fremtidens standarder for 
teknologi, programmer og komponenter i lufttrafikstyringssystemer, som europæisk 
luftfartsindustri og andre virksomheder fremover vil benytte i deres egen produktudvikling. 
Det er derfor i den sammenhæng vigtigt at undgå, at en privat virksomhed har 
ejendomsrettigheder til teknologi, programmer eller komponenter, som ikke kan omgås, når 
nye produkter skal udvikles. Ændringsforslaget sigter imod at undgå et monopol inden for 
europæisk lufttrafikstyring.


