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Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse ühisettevõtte loomist Euroopa 
lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) elluviimiseks

Ettepanek võtta vastu määrus (KOM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(COD))

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 51
Põhjendus 2

(2) Euroopa lennuliikluse korraldamise 
moderniseerimise projekt, edaspidi „projekt 
SESAR”, on ühtse Euroopa õhuruumi 
tehnoloogiliseks aluseks. Nimetatud projekti 
kohaselt luuakse ühenduses tõhus 
lennujuhtimise infrastruktuur, mis 
võimaldab välja arendada usaldusväärse ja 
keskkonnasõbraliku lennutranspordi, 
kasutades täiel määral ära selliste 
programmidega nagu GALILEO seotud 
tehnoloogilised edusammud.

(2) Euroopa lennuliikluse korraldamise 
moderniseerimise projekt, edaspidi „projekt 
SESAR”, on ühtse Euroopa õhuruumi 
tehnoloogiliseks aluseks. Nimetatud projekti 
kohaselt luuakse ühenduses tõhus 
lennujuhtimise infrastruktuur, mis 
võimaldab välja arendada usaldusväärse, 
energiatõhusa ja keskkonnasõbraliku 
lennutranspordi, kasutades täiel määral ära 
selliste programmidega nagu GALILEO 
seotud tehnoloogilised edusammud. Selle 
eesmärk on integreerida lennukite kiiruse 
haldamine säästliku energiakasutuse nimel 
ja aktiivne koostöö 
meteoroloogiateenistustega, et vähendada 
lennunduse mõju kliimamuutustele.

Or. en
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Selgitus

Tõhusama lennujuhtimisega on võimalik paremini hallata lennukipetrooli kokkuhoiuks 
kohandatud kiirusi ning suunata lennukid lennukoridoridesse, kus vastavalt ilmaennustusele 
on väiksem kalduvus aurujuttide tekkeks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 52
Põhjendus 17

(17) Ühisettevõtte peamiseks eesmärgiks 
oleks korraldada ja koordineerida projekti 
SESAR elluviimist, kaasates sellesse 
riiklikku ja eraõiguslikku rahastamist ning 
väliseid tehnilisi ressursse, mida saadakse nii 
oma liikmetelt kui ka Eurocontroli 
kogemustest.

(17) Ühisettevõtte peamiseks eesmärgiks 
oleks korraldada ja koordineerida projekti 
SESAR elluviimist, kaasates sellesse 
riiklikku ja eraõiguslikku rahastamist ning 
väliseid tehnilisi ressursse, mida saadakse nii 
oma liikmetelt kui ka Eurocontroli 
kogemustest ja ekspertteadmistest.

Or. en

Selgitus

Enne tulevase lennujuhtimise süsteemi kosmoses paiknevate süsteemide rolli määratlemist 
SESAR projekti raames on ESAle vara viidata. Viide EUROCONTROLi asjatundlikkusele 
tuleb teha täies ulatuses, mainides kõnealuse organisatsiooni 40aastast kogemust tsiviil- ja 
sõjalises valdkonnas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 53
Artikli 1 lõige 1 a (uus)

1 a. Projekt SESAR koosneb kolmest 
etapist:
a) “määratlemisetapi”eesmärk on 
määratleda kaasajastamisprorammi 
tehnilised võimalused, astutavad sammud, 
prioriteedid ja tegeliku elluviimise kavad. 
Etapp algas 2005. aasta oktoobris ja peaks 
lõppema 2007. aasta detsembris ning selle 
tulemuseks peaks olema lennujuhtimise 
raamkava. Lennujuhtimise raamkava 
töötab välja ettevõtete konsortsium 
Eurocontroli järelevalve all;
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b) “väljaarendamise etapp” algab 1. 
jaanuaril 2008, pärast seda, kui nõukogu 
on komisjoni ettepanekul lennujuhtimise 
raamkava heaks kiitnud, ja pärast 
konsulteerimist Euroopa Parlamendiga. 
Väljaarendamise etapp lõpeb 31. detsembril 
2013;
c) “kasutuselevõtmise etapp” algab 1. 
jaanuaril 2014 ja lõpeb 31. detsembril 2020 
ning hõlmab uue lennujuhtimise 
infrastruktuuri suuremahulist tootmist ja 
kasutuselevõtmist. Komisjon esitab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepaneku, milles määratletakse:
i) üleminek väljaarendamise etapist 
kasutuselevõtmise etappi,
ii) tasustamise mehhanismid, mida 
kohaldatakse projekt SESARi ühisettevõtte 
järglase suhtes, ja
iii) valitud materiaalse ja immateriaalse 
vara üleminek projekt SESARi 
ühisettevõtte järglaseks olevale uuele 
asutusele.

Or. en

Selgitus

Parema reguleerimise ja selgema vastutuse huvides peaks  käesolev määrus määratlema 
etapid kestuse ja kolme etapi nõutavate saavutuste kaupa, pöörates samas tähelepanu 
seadusandjate ja muude asutuste kohustustele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 54
Artikli 1 lõike 2 taane 1 a (uus)

– energiakasutuse nimel toimuva lennukite 
kiiruse haldamise ja 
meteoroloogiateenistustega tehtava aktiivse 
koostöö kompleksne ühendamine, selleks et 
vähendada lennuliikluse mõju kliimale;

Or. en
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Selgitus

Tõhusama lennujuhtimisega on võimalik paremini hallata lennukipetrooli kokkuhoiuks 
kohandatud kiirusi ning suunata lennukid lennukoridoridesse, kus vastavalt ilmaennustusele 
on väiksem kalduvus aurujuttide tekkeks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 55
Artikli 4 lõige 2

2. Ühenduse osamaks tuleneb eelkõige
teadus- ja arendustegevuse ning 
üleeuroopaliste võrkude raamprogrammide 
eelarvest.

2. Ühenduse osamaksu tuleks eriti kasutada 
säästlikuks energiakasutuseks ja 
lennunduse kliimamõju vähendamiseks 
mõeldud elementide kompleksseks 
ühendamiseks. Selle võib tasuda teadus- ja 
arendustegevuse ning üleeuroopaliste 
võrkude raamprogrammide eelarvest.

Or. en

Selgitus

Tõhusama lennujuhtimisega on võimalik paremini hallata lennukipetrooli kokkuhoiuks 
kohandatud kiirusi ning suunata lennukid lennukoridoridesse, kus vastavalt ilmaennustusele 
on väiksem kalduvus aurujuttide tekkeks.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 56
Lisa artikli 3 lõike 1 punkt a a (uus)

a a) sõjaväe esindaja;

Or. en

Selgitus

Tööstusharu esindajad peaksid olema nimetatud asjakohaste üleeuroopaliste 
esindusorganisatsioonide poolt. Sõjaväe esindajad peaksid olema nimetatud asjakohaste 
Euroopa tasemel lennujuhtimisega tegelevate esindusorganisatsioonide poolt.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 57
Lisa artikli 4 lõige 1

1. Hääleõigus on artikli 3 lõike 1 punktides 
a ja b osutatud esindajatel.

1. Kõigi artikli 3 lõikes 1 osutatud 
esindajate, v.a Euroopa Kosmoseagentuuri 
ja Eurocontroli esindajad, arvestuslik hääl, 
lähtudes lõikest 2, vastab nende panusele 
projekti SESAR ühisettevõtte eelarvesse.

Or. de

Selgitus

Mis tahes võimaliku huvide konflikti vältimiseks peaksid ESA ja Eurocontrol olema 
haldusnõukogus esindatud vaid tehnilises ja nõuandvas funktsioonis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 58
Lisa artikli 4 lõige 2

2. Ühisettevõtte iga liikme häälte arv on 
võrdeline tema poolt märgitud osaga 
ühisettevõtte kapitalist. Seejuures on nii 
ühendusel kui Eurocontrolil mõlemal 
vähemalt 30% häälte koguarvust ning 
artikli 3 lõike 1 punktis b osutatud 
õhuruumi kasutajate esindajal on vähemalt 
10% häälte koguarvust.

2. Arvestuslik hääl ja häälte koguarv 
jagunevad järgmiselt:

a) ühendusel kuni 25% häältest,
b) tööstusalasel nõuandekomiteel 25% 
häältest,
c) Euroopa Investeerimispangal 5%,
d) ülejäänud hääled jagunevad kolmandate 
riikide muude riigi osalusega (või era-
)äriühingute või asutuste vahel.

Or. de

Selgitus

Vältimaks erainvestorite väljatõrjumist, ei tohiks ühendusel olla üle 25% häältest. Mis tahes 
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võimaliku huvide konflikti vältimiseks peaksid ESA ja Eurocontrol olema haldusnõukogus 
esindatud vaid tehnilises ja nõuandvas funktsioonis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 59
Lisa artikli 4 lõige 2

2. Ühisettevõtte iga liikme häälte arv on 
võrdeline tema poolt märgitud osaga 
ühisettevõtte kapitalist. Seejuures on nii 
ühendusel kui Eurocontrolil mõlemal 
vähemalt 30% häälte koguarvust ning artikli 
3 lõike 1 punktis b osutatud õhuruumi 
kasutajate esindajal on vähemalt 10% 
häälte koguarvust.

2. Ühisettevõtte iga liikme häälte arv on 
võrdeline tema poolt märgitud osaga 
ühisettevõtte kapitalist. Seejuures on nii 
ühendusel kui Eurocontrolil mõlemal 
vähemalt 30% häälte koguarvust ning 
tööstuse esindajatel on 25% häälte 
koguarvust.

Or. en

Selgitus

Komisjon ja EUROCONTROL on asutajaliikmed, kellest mõlemal paluti osaleda ühe 
kolmandikuga. Tööstuse esindajad pidid osalema ühe kolmandikuga, kuid pole siiani andnud 
tagatist selles mahus osalemise kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Paul Rübig

Muudatusettepanek 60
Lisa artikli 4 lõige 3

3. Haldusnõukogu otsused võetakse vastu 
lihthäälteenamusega, kui käesolevas 
põhikirjas ei ole sätestatud teisiti.

3. Haldusnõukogu otsused võetakse vastu 
lihthäälteenamusega, kui käesolevas 
põhikirjas ei ole sätestatud teisiti.

Põhjapaneva tähtsusega otsuseid, eriti neid, 
mis tehakse vastavalt artikli 5 lõike 1 
punktidele a, c, e, f, g, i, k, l ja m, võib vastu 
võtta ainult kokkuleppel 
lennundussektoriga, kelle esindajaks on 
liige või esindaja majandusharu 
nõuandekomitees.

Or. de
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Selgitus

Kuna pärast väljaarendamise etapi lõppu 31. detsembril 2013, s.o "ülemineku" ja järgnevate 
etappide ajal, jäävad Euroopa tulevase SESARi lennujuhtimissüsteemi riskid ja kulud 
põhiliselt lennundussektori kanda, siis tuleb tagada, et ka ettevalmistavate etappide ajal ei 
jääks lennundussektor haldusnõukogu fundamentaalse tähtsusega otsuste hääletamisel 
vähemusse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Rebecca Harms

Muudatusettepanek 61
Lisa artikli 4 lõige 5 a (uus)

5 a. Lennujuhtimise raamkava tehakse 
teatavaks ja edastatakse Euroopa 
Parlamendile.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Philippe Busquin

Muudatusettepanek 62
Lisa artikli 6 lõige 1

1. Tegevdirektor on ühisettevõtte 
igapäevase juhtimise eest vastutav tegevjuht 
ning selle seaduslik esindaja. Direktori 
nimetab ametisse haldusnõukogu komisjoni
ettepaneku põhjal. Direktor täidab oma 
ametikohustusi täiesti sõltumatult.

1. Tegevdirektori nimetab ametisse 
haldusnõukogu komisjoni ja Eurocontroli 
ettepaneku põhjal.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku peaksid omavahel kooskõlastama kaks võrdse osalusega asutajaliiget – komisjon 
ja EUROCONTROL.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 63
Lisa artikli 8 sissejuhatava osa punktid a ja b
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1a. Eurocontroli roll ja panus määratakse 
kindlaks lepingus projekti SESAR 
ühisettevõttega. Kõnealuses lepingus:

a) Eurocontrol jagab koos ühisettevõttega 
määratlemisetapi tulemusi;

a) määratakse kindlaks määratlemisetapi 
tulemuste ülemineku ja koos 
ühisettevõttega kasutamise viisid;

b) Eurocontrol vastutab järgmiste kava 
elluviimisest ja sellega seotud fondide 
haldamisest tulenevate ülesannete eest:

b) kirjeldatakse Eurocontroli ülesandeid ja 
kohustusi lennujuhtimise raamkava 
rakendamisel, näiteks:

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on selgitada Eurocontroli rolli ja kohustusi väljaarendamise 
etapi ajal ja seda tuleks lugeda koos muudatusega lisas, artikli 8 lõikes 1.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Britta Thomsen

Muudatusettepanek 64
Lisa artikkel 17

Ühisettevõte on kõigi loodud või projekti 
SESAR elluviimise etapiks talle loovutatud
materiaalse ja immateriaalse vara omanik.

Kooskõlas projekti SESAR ühisettevõtte ja 
osanike vahel sõlmitud lepingutega on 
ühisettevõte kõigi enda loodud või projekti 
SESAR väljaarendamise etapiks talle 
loovutatud materiaalse ja immateriaalse vara 
omanik. Ühisettevõte võimaldab 
juurdepääsu projektiga seoses  saadud 
teadmistele eriti oma osanikele ja EÜ 
liikmesriikidele ja/või Eurocontrolile nende 
mitteärilistel eesmärkidel.

Or. da

Selgitus

See on tähtis muudatus, mis väärib hoolikat kaalumist, kuna sätestab õigusliku aluse 
omandiõigustele. Tähtis on sätestada, et ühisettevõtte osanikel ja ELi liikmesriikidel on 
juurdepääs projektiga seoses saadud teadmistele. Projekt SESAR määrab standardid 
tulevasele lennujuhtimise tehnoloogiale, programmidele ja komponentidele, mille edaspidi 
võtavad oma toodete väljatöötamisel üle Euroopa lennundussektor ja muude ettevõtted. 
Seepärast on tähtis vältida eraettevõtete omandiõigusi tehnoloogiale, programmile või uue 
toote väljatöötamisel hädavajalikele komponentidele. Muudatuse eesmärk on vältida Euroopa 
lennujuhtimise monopoli teket.
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