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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 51
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Euroopan ilmaliikenteen hallinnan 
nykyaikaistamishanke, jäljempänä ’SESAR-
hanke’, on yhtenäisen eurooppalaisen 
ilmatilan tekninen perusta. Sen tarkoituksena 
on tarjota yhteisölle suorituskyvyltään 
huipputasoinen lennonjohtoinfrastruktuuri, 
jonka avulla voidaan varmistaa 
lentoliikenteen turvallinen ja 
ympäristöystävällinen kehitys hyödyntäen 
täysimääräisesti GALILEOn kaltaisissa 
ohjelmissa saavutettua teknistä kehitystä. 

Euroopan ilmaliikenteen hallinnan 
nykyaikaistamishanke, jäljempänä ’SESAR-
hanke’, on yhtenäisen eurooppalaisen 
ilmatilan tekninen perusta. Sen tarkoituksena 
on tarjota yhteisölle suorituskyvyltään 
huipputasoinen lennonjohtoinfrastruktuuri, 
jonka avulla voidaan varmistaa 
lentoliikenteen turvallinen, energiatehokas
ja ympäristöystävällinen kehitys hyödyntäen 
täysimääräisesti Galileon kaltaisissa 
ohjelmissa saavutettua teknistä kehitystä. 
Siihen pyritään myös yhdistämään 
energiatehokkuussyistä lentokoneen 
nopeudenhallinta sekä tiivis yhteistyö 
sääpalvelujen kanssa ilmailun 
ilmastonmuutosvaikutusten 
vähentämiseksi. 
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Or. en

Perustelu

Lennonohjausjärjestelmän tehokkaampi suorituskyky mahdollistaa nopeuden sopeuttamisen 
lentobensiinin säästämiseksi ja mahdollistaa koneiden osoittamisen reiteille, jotka ovat
sääennusteiden mukaan vähemmän arkoja suihkuvanojen muodostumisen suhteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 52
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Yhteisyrityksen pääasiallinen tehtävä 
on organisoida ja koordinoida SESAR-
hanketta yhdistämällä julkiselta ja 
yksityiseltä sektorilta saatu rahoitus ja 
hyödyntämällä ulkoisia, erityisesti 
yhteisyrityksen osakkailta peräisin olevia 
teknisiä voimavaroja sekä Eurocontrolin 
kokemusta.

Yhteisyrityksen pääasiallinen tehtävä on 
organisoida ja koordinoida SESAR-hanketta 
yhdistämällä julkiselta ja yksityiseltä 
sektorilta saatu rahoitus ja hyödyntämällä 
ulkoisia, erityisesti yhteisyrityksen 
osakkailta peräisin olevia teknisiä 
voimavaroja sekä Eurocontrolin kokemusta
ja asiantuntemusta.

Or. en

Perustelu

Viittaus ESAan on ennenaikainen ennen kuin tulevan lennonohjausjärjestelmän 
avaruusperustaisten järjestelmien roolista SESAR:n määrittelyvaiheessa saadaan tuloksia. 
Viittaus Eurocontrolin kokemukseen ei ole täydellinen ilman mainintaa tämän järjestön 40-
vuotisesta asiantuntemuksesta siviili- ja sotilasilmailussa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 53
1 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. "SESAR-hanke" koostuu kolmesta 
vaiheesta:
(a) "määrittelyvaiheessa" pyritään 
määrittelemään tekniset vaihtoehdot, 
toteutettavat toimet ja uudistusohjelman 
prioriteetit sekä toimintaan liittyvät 
täytäntöönpanosuunnitelmat. Se alkoi 
lokakuussa 2005 ja sen arvioidaan 
päättyvän joulukuussa 2007 lentoliikenteen 
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ohjausjärjestelmää koskevan 
yleissuunnitelman valmistumisen myötä. 
Lentoliikenteen ohjausjärjestelmää 
koskevan yleissuunnitelman kehittää 
Eurocontrolin valvonnassa toimiva 
yritysten yhteenliittymä;
(b) "kehitysvaihe" alkaa 1. tammikuuta 
2008 kun neuvosto komission ehdotuksesta 
ja Euroopan parlamenttia kuultuaan on 
hyväksynyt lentoliikenteen 
ohjausjärjestelmää koskevan 
yleissuunnitelman, Kehitysvaihe päättyy 31. 
joulukuuta 2013;
(c) "käyttöönottovaihe" alkaa 1. 
tammikuuta 2014 ja päättyy 31. joulukuuta 
2020 ja se koostuu uuden lentoliikenteen 
ohjausjärjestelmän infrastruktuurin 
laajamittaisesta tuotannosta ja 
täytäntöönpanosta. Komissio toimittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen, jossa määritellään:
(i) siirtymä kehitysvaiheesta 
käyttöönottovaiheeseen;
(ii) korvausmekanismit, joita sovelletaan 
kaikkiin SESAR-yhteisyritystä seuraaviin 
elimiin, ja 
(ii) tietyn aineellisen ja aineettoman 
omaisuuden siirto SESAR-yhteisyritystä 
seuraaviin uusiin elimiin. 

Or. en

Perustelu

Paremman sääntelyn ja vastuun selkeyttämisen kannalta tässä asetuksessa olisi määriteltävä 
vaiheet ajanjaksojen perusteella ja kolmen vaiheen aikana saavutettavaksi tarkoitetut asiat, 
samalla kun kiinnitetään huomiota lainsäätäjien ja muiden asianomaisten elinten 
velvollisuuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 54
1 artiklan 2 kohdan 1 a luetelmakohta (uusi)
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– lentokoneen nopeudenhallinnan 
yhdistäminen energiatehokkuussyistä 
sääpalveluihin ilmailun 
ilmastonmuutosvaikutusten 
vähentämiseksi;

Or. en

Perustelu

Lennonohjausjärjestelmän tehokkaampi suorituskyky mahdollistaa nopeuden sopeuttamisen 
lentobensiinin säästämiseksi ja mahdollistaa koneiden osoittamisen reiteille, jotka ovat 
sääennusteiden mukaan vähemmän arkoja suihkuvanojen muodostumisen suhteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 55
4 artiklan 2 kohta

2. Yhteisön rahoitusosuus saadaan 
erityisesti tutkimuksen ja kehittämisen 
puiteohjelmien sekä eurooppalaisten 
liikenneverkkojen talousarvioista.

2. Yhteisön rahoitusosuutta pitäisi ennen 
muuta käyttää energiatehokkuuteen 
vaikuttavien näkökohtien ottamiseksi 
mukaan ja ilmailun ilmastovaikutusten 
vähentämiseksi. Rahoitusosuus saadaan 
erityisesti tutkimuksen ja kehittämisen 
puiteohjelmien sekä eurooppalaisten 
liikenneverkkojen talousarvioista.

Or. en

Perustelu

Lennonohjausjärjestelmän tehokkaampi suorituskyky mahdollistaa nopeuden sopeuttamisen 
lentobensiinin säästämiseksi ja mahdollistaa koneiden osoittamisen reiteille, jotka ovat 
sääennusteiden mukaan vähemmän arkoja suihkuvanojen muodostumisen suhteen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 56
Liite, 3 artikla, 1 kohta, a a alakohta (uusi)
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(a) puolustusvoimien edustaja;

Or. en

Perustelu

Alan edustajat olisi nimettävä asianomaisten Euroopan tason organisaatioiden toimesta. 
Puolustusvoimien edustaja olisi nimettävä lennonohjausjärjestelmää käyttävän Euroopan 
tason organisaation toimesta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 57
Liite, 4 artikla, 1 kohta

1. Edellä 3 artiklan 1 kohdan a ja b 
alakohdassa tarkoitetuilla edustajilla on 
äänioikeus. 

1. Kaikilla edellä 3 artiklan 1 kohdan a ja b 
alakohdassa tarkoitetuilla edustajilla 
Euroopan avaruusjärjestöä ja 
Eurocontrolia lukuunottamatta on 2 
kohdan mukaisesti painotettu äänivalta, 
joka vastaa niiden osuutta SESAR-
yhteisyrityksen talousarviosta.. 

Or. de

Perustelu

Mahdollisten eturistiriitojen välttämiseksi ESA:lla ja Eurocontrolilla olisi oltava vain 
tekninen ja neuvoa-antava edustus hallintoneuvostossa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 58
Liite, 4 artikla, 2 kohta

2. Yhteisyrityksen osakkailla on äänimäärä, 
joka on suhteutettu niiden yhteisyritykseen 
sijoittamaan pääomaan. Yhteisöllä ja 
Eurocontrolilla on kummallakin kuitenkin 
vähintään 30 prosenttia kaikista äänistä ja 3 
artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla 
ilmatilan käyttäjien edustajalla on vähintään 
10 prosenttia kaikista äänistä. 

2. Äänten painotus ja kokonaismäärä on 
seuraava:

a) yhteisöllä on enintään 25 prosenttia,
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b) alan neuvoa-antavalla elimellä on 25 
prosenttia,
c) Euroopan investointipankilla on 5 
prosenttia,
d) kolmansien maiden muilla julkisilla (tai 
yksityisillä) yrityksillä tai elimillä on loput 
äänistä.

Or. de

Perustelu

Yhteisöllä ei pitäisi olla enempää kuin 25 prosenttia äänistä, jotta yksityisiä sijoittajia ei 
ajettaisi ulos. Eturistiriitojen välttämiseksi ESA:lla ja Eurocontrolilla olisi oltava vain 
tekninen ja neuvoa-antava edustus hallintoneuvostossa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 59
Liite, 4 artikla, 2 kohta

2. Yhteisyrityksen osakkailla on äänimäärä, 
joka on suhteutettu niiden yhteisyritykseen 
sijoittamaan pääomaan. Yhteisöllä ja 
Eurocontrolilla on kummallakin kuitenkin 
vähintään 30 prosenttia kaikista äänistä ja 3 
artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla 
ilmatilan käyttäjien edustajalla on vähintään 
10 prosenttia kaikista äänistä. 

2. Yhteisyrityksen osakkailla on äänimäärä, 
joka on suhteutettu niiden yhteisyritykseen 
sijoittamaan pääomaan. Yhteisöllä ja 
Eurocontrolilla on kummallakin kuitenkin 
vähintään 30 prosenttia kaikista äänistä, ja 
teollisuuden edustajilla 25 prosenttia. 

Or. en

Perustelu

Euroopan komissio ja Eurocontrol ovat perustajajäseniä, joita pyydettiin osallistumaan 
kolmanneksella. Teollisuuden oli määrä antaa kolmannes, mutta se ei tähän mennessä ole 
antanut takuita osallistumisestaan kyseisellä tasolla. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Paul Rübig

Tarkistus 60
Liite, 4 artikla, 3 kohta, 1 a alakohta (uusi)
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Etenkin 5 artiklan 1 kohdan (a), (c), (e), (f), 
(g), (i), (k), (l) ja (m) alakohtien mukaisia 
keskeisen tärkeitä päätöksiä voidaan tehdä 
vain yhdessä ilmailualan kanssa sen 
toimiessa alan neuvoa-antavan elimen 
jäsenenä tai edustajana.

Or. de

Perustelu

Kun kehitysvaihe päättyy 31. joulukuuta 2013, sen jälkeisen siirtymävaiheen ja myöhempien 
vaiheiden aikana Euroopan SESAR-järjestelmän kustannuksista ja riskeistä vastaa pääosin 
ilmailuteollisuus. Siksi on tarpeen varmistaa, että ilmailuteollisuuden äänivaltaa 
hallintoneuvostossa ei viedä keskeisen tärkeissä päätöksissä myöskään valmistelevissa 
vaiheissa.   

Tarkistuksen esittäjä(t): Rebecca Harms

Tarkistus 61
Liite, 4 artikla, 5 a kohta (uusi)

5 a. Lentoliikenteen ohjausjärjestelmää 
koskevasta yleissuunnitelmasta ilmoitetaan 
ja se välitetään Euroopan parlamentille.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Philippe Busquin

Tarkistus 62
Liite, 6 artikla, 1 kohta

1. Pääjohtaja vastaa yhteisyrityksen 
päivittäisestä johtamisesta ja hän on 
yhteisyrityksen laillinen edustaja.
Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan 
komission ehdotuksesta. Hänellä on 
tehtäviensä hoitamisessa täydellinen 
itsenäisyys.

1. Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan 
komission ja Eurocontrolin ehdotuksesta. 

Or. en
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Perustelu

Kahden yhtä lailla osallistuvan perustajajäsenen - Euroopan komission ja Eurocontrolin -  
olisi koordinoitava ehdotusta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 63
Liite, 8 artikla, a ja b alakohta, johdantokappale

1 a. Eurocontrolin asema ja rahoitusosuus 
määritellään SESAR-yhteisyrityksen 
kanssa tehtävällä sopimuksella.  
Sopimuksessa:

a) Eurocontrol jakaa määrittelyvaiheen 
tulokset yhteisyrityksen kanssa,

a) määritellään määrittelyvaiheen tulosten 
siirtämistä ja käyttöä koskevat 
soveltamissäännökset yhteisyrityksen 
kanssa,

b) Eurocontrol saa vastattavakseen 
seuraavat tehtävät, jotka liittyvät 
suunnitelman toteuttamiseen, sekä tähän 
liittyvien varojen hallinnoinnin:

b) kuvataan lentoliikenteen 
ohjausjärjestelmää koskevan 
yleissuunnitelman toteuttamiseen liittyvät 
Eurocontrolin tehtävät ja vastuut, kuten: 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään Eurocontrolin asemaa ja velvollisuuksia 
kehitysvaiheessa, ja sitä pitäisi tarkastella yhdessä liitteen 8 artiklan 1 kohtaan tehdyn 
tarkistuksen kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Britta Thomsen

Tarkistus 64
Liite, 17 artikla

Yhteisyritys omistaa kaikki aineelliset ja 
aineettomat hyödykkeet, jotka ovat 
syntyneet tai jotka sille on luovutettu 
SESAR-hankkeen toteutusvaihetta varten.

Yhteisyritys omistaa kaikki aineelliset ja 
aineettomat hyödykkeet, jotka SESAR-
yhteisyritys on luonut tai jotka sille on 
luovutettu SESAR-hankkeen kehitysvaihetta
varten SESAR-yhteisyrityksen ja 
osakkaiden välisen sopimuksen mukaisesti. 
Yhteisyritys antaa erityisesti osakkailleen ja 
EU:n jäsenvaltioille ja/tai  Eurocontrolille 
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oikeuden tutustua hankkeen yhteydessä 
hankittuun tietämykseen niiden omia ei-
kaupallisia tarkoituksia varten.

Or. da

Perustelu

Tämä on tärkeä tarkistus, joka ansaitsee vakavaa harkintaa, koska siinä määritellään 
omistusoikeuksia koskevia oikeudellisia määräyksiä. On tärkeää täsmentää, että 
yhteisyrityksen osakkailla ja EU:n jäsenvaltioilla on oikeus hankkeen yhteydessä hankittuihin 
tietoihin. SESAR asettaa tulevaisuuden standardit lentoliikenteen ohjaustekniikalle, ohjelmille 
ja komponenteille, ja Euroopan ilmailuteollisuus ja muut yritykset tulevat käyttämään näitä 
standardeja omissa tuotteissaan. Siksi on tärkeää estää yksityistä yritystä omistamasta 
teknologiaa, ohjelmaa tai tuotetta, joka on oleellinen uuden tuotteen kehittämisen kannalta. 
Tällä tarkistuksella pyritään estämään Euroopan lentoliikenteen ohjausta koskevan 
monopolin syntyminen.        
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