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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 51
(2) preambulumbekezdés

(2) Az európai légiforgalmi szolgáltatás 
korszerűsítésére irányuló projekt (a 
továbbiakban „SESAR-projekt”) az 
egységes európai égbolt technológiai 
vetülete. Célja, hogy a Közösség számára a 
légiközlekedés biztonságos és 
környezetbarát fejlesztését lehetővé tevő 
hatékony irányító infrastruktúrát építsen ki, 
felhasználva a már létező programok, így a 
GALILEO-program technológiai 
vívmányait.

(2) Az európai légiforgalmi szolgáltatás 
korszerűsítésére irányuló projekt (a 
továbbiakban „SESAR-projekt”) az 
egységes európai égbolt technológiai 
vetülete. Célja, hogy a Közösség számára a 
légiközlekedés biztonságos, 
energiatakarékos és környezetbarát 
fejlesztését lehetővé tevő hatékony irányító 
infrastruktúrát építsen ki, felhasználva a már 
létező programok, így a GALILEO-program 
technológiai vívmányait. Célja továbbá, 
hogy integrálja mind a légi jármű 
sebességének szabályozását –
energiahatékonysági okokból – és az 
időjárás-előrejelző szolgálatokkal való 
intenzív együttműködést annak érdekében, 
hogy csökkentse a repülés klímaváltozást 
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előidéző hatásait.

Or. en

Indokolás

A légiforgalmi irányításban (ATM) megvan az a potenciál, hogy jobban igazított sebességet 
érjen el a takarékos kerozinfogyasztás érdekében, és lehetővé tegye a repülőgépek olyan 
útvonalakon való közlekedését, amelyek – az időjárás-előrejelzés szerint – kevésbé érzékenyek 
a párakondenzcsíkok kialakulására.

Módosítás, előterjesztette: Philippe Busquin

Módosítás: 52
(17) preambulumbekezdés

(17) A közös vállalkozás fő feladata a 
SESAR-projekt irányítása és koordinálása a 
köz- és magánszektor általi finanszírozás 
összekapcsolásával, külső technikai 
forrásokra támaszkodva, többek között a 
tagjaitól származó forrásokra és az 
Eurocontrol tapasztalatára.

(17) A közös vállalkozás fő feladata a 
SESAR-projekt irányítása és koordinálása a 
köz- és magánszektor általi finanszírozás 
összekapcsolásával, külső technikai 
forrásokra támaszkodva, többek között a 
tagjaitól származó forrásokra és az 
Eurocontrol tapasztalatára és szakértelmére.

Or. en

Indokolás

Az ESA-ra való hivatkozás túl korai a SESAR jövőbeni ATM-rendszer űrbe telepített 
rendszereinek szerepmeghatározási fázisa előtt. Az EUROCONTOL tapasztalatára való 
hivatkozást ki kell egészíteni a szervezet 40 évnyi polgári és katonai szakértelmével.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 53
1. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A SESAR-projekt három szakaszból 
áll:

A „meghatározási szakasz” célja a 
modernizációs program prioritásainak, az 
annak során megteendő lépéseknek és 
technikai alternatíváinak, valamint az 
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operatív végrehajtási terveknek a 
meghatározása. A szakasz 2005 
októberében kezdődött és várhatóan 2007 
decemberében ér véget, az ATM-főterv 
elfogadásával.  Az ATM-főtervet a 
vállalkozások konzorciuma alakítja ki az 
Eurocontrol felügyelete mellett.

(b) A „fejlesztési szakasz” 2008. január 1-
jén kezdődik, az ATM-főterv tanácsi 
elfogadása után, a Bizottságnak az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációját 
követően.  A fejlesztési szakasz 2013. 
december 31-én zárul.
(c) A „kiépítési szakasz” 2014. január 1-jén 
kezdődik, 2020. december 31-ig tart, és az 
új ATM-infrastruktúra kialakítását, 
valamint nagymértékű termelést foglal 
magába. A Bizottság javaslatot terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé, 
amelyben meghatározza:

i) a fejlesztési szakaszból a kiépítési 
szakaszba való átmenetet,

ii) a SESAR közös vállalkozás helyébe lépő 
valamennyi szerv számára elérhető 
visszatérítési mechanizmusokat, továbbá

iii) a tárgyi és nem tárgyi eszközök átadását 
a SESAR közös vállalkozás helyébe lépő új 
szerv számára.

Or. en

Indokolás

A jobb szabályozás és a felelősség tisztázása érdekében jelen rendeletnek meg kell határoznia 
a szakaszok időtartamát, valamint azt, hogy mit kell elérni a három szakaszban, figyelemmel a 
jogalkotók és egyéb érintett szervek felelősségére is. 
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Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 54
1. cikk (2) bekezdés első a francia bekezdés (új)

- a légijárműsebesség-szabályozás 
integrációja – energiahatékonysági okokból 
– az időjárás-előrejelző szolgálatokkal a 
repülés klímaváltozást előidéző hatásainak 
csökkentése érdekében;

Or. en

Indokolás

A légiforgalmi irányításban (ATM) megvan az a potenciál, hogy jobban igazított sebességet 
érjen el a takarékos kerozinfogyasztás érdekében, és lehetővé tegye a repülőgépek olyan 
útvonalakon való közlekedését, amelyek – az időjárás-előrejelzés szerint – kevésbé érzékenyek 
a párakondenzcsíkok kialakulására.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 55
4. cikk (2) bekezdés

(2) A Közösség hozzájárulása a közösségi 
költségvetést terhelő támogatás formájában 
folyósítható.

(2) A Közösség hozzájárulását különösen 
az energiahatékonyságot és a repülés 
éghajlatra gyakorolt hatásának 
csökkentését érintő szempontok 
integrációjára kell felhasználni. A 
hozzájárulás a kutatási és 
technológiafejlesztési keretprogramok és a 
transzeurópai hálózatok költségvetéséből 
fizethető ki.

Or. en

Indokolás

A légiforgalmi irányításban (ATM) megvan az a potenciál, hogy jobban igazított sebességet 
érjen el a takarékos kerozinfogyasztás érdekében és lehetővé tegye a repülőgépek olyan 
útvonalakon való közlekedését, amelyek – az időjárás-előrejelzés szerint – kevésbé érzékenyek 
a párakondenzcsíkok kialakulására.
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Módosítás, előterjesztette: Philippe Busquin

Módosítás: 56
Melléklet 3. cikk (1) bekezdés aa) pont (új)

aa) a katonaság egy képviselője;

Or. en

Indokolás

Az ágazat képviselőit európai szinten a megfelelő képviseleti szerveknek kell jelölniük. A 
katonaság képviselőjét a megfelelő, az ATM-mel európai szinten foglalkozó képviseleti 
szervnek kell jelölnie.

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 57
Melléklet 4. cikk (1) bekezdés

(1) Az 3. cikk (1) bekezdésének a) és b) 
pontjában említett képviselők szavazati 
joggal rendelkeznek.

(1) az Európai Űrügynökség (ESA) és az 
Eurocontrol kivételével minden, a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett képviselő a (2) 
bekezdés figyelembe vételével súlyozott 
szavazattal rendelkezik, amely megfelel a 
teljes SESAR-vállalkozás költségvetéséhez 
való mindenkori hozzájárulásuk 
mértékének.

Or. de

Indokolás

Az ESA-nak és az Eurocontrolnak – az esetleges érdekütközés elkerülése végett a technikai 
kérdések tekintetében és tanácsadói minőségben kell képviseltetnie magát az 
igazgatótanácsban.

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 58
Melléklet 4. cikk (2) bekezdés

(2) A közös vállakozás tagjai a vállalkozás 
alaptőkéjéhez való hozzájárulásukkal 
arányos számú szavazattal rendelkeznek. A 

(2) A szavazatok összességének súlyozása a 
következőképp alakul:
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Közösség és az Eurocontrol azonban az 
összes szavazat legalább 30 %-ával 
rendelkezik, és a légtérfelhasználóknak az 
3. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett 
képviselője az összes szavazat legalább 10 
%-ával.

a) a Közösség legfeljebb 25%-kal 
rendelkezik,
b) a tanácsadó ágazati grémium 25% felett 
rendelkezik,
c) Az EBB 5% felett rendelkezik,
d) a fennmaradó szavazatok felett a 
közszféra [vagy magánszektor] egyéb 
vállalkozásai illetve a harmadik 
országokbeli helyek rendelkeznek.

Or. de

Indokolás

A Közösség szavazataránya a magánbefektetők elriasztásának elkerülése érdekében nem 
tehetnek ki az összes szavazat 25 %-ánál többet. Az ESÁ-nak és az Eurocontrolnak – az 
esetleges érdekütközés elkerülése végett a technikai kérdések tekintetében és tanácsadói 
minőségben kell képviseltetnie magát az igazgatótanácsban.

Módosítás, előterjesztette: Philippe Busquin

Módosítás: 59
Melléklet 4. cikk (2) bekezdés

(2) A közös vállalkozás tagjai a vállalkozás 
alaptőkéjéhez való hozzájárulásukkal 
arányos számú szavazattal rendelkeznek. A 
Közösség és az Eurocontrol azonban az 
összes szavazat legalább 30 %-ával 
rendelkezik, és a légtérfelhasználóknak az 
3. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett 
képviselője az összes szavazat legalább 10 
%-ával.

(2) (2) A közös vállalkozás tagjai a 
vállalkozás alaptőkéjéhez való 
hozzájárulásukkal arányos számú szavazattal 
rendelkeznek. A Közösség és az Eurocontrol 
azonban az összes szavazat legalább 30 %-
ával rendelkezik, az ágazat képviselői pedig 
az összes szavazat 25%-ával.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság és az EUROCONTROL alapító tagok, amelyeket egyenként 
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egyharmaddal való hozzájárulásra kértek fel. Az ágazatnak is egyharmaddal kellene 
hozzájárulnia, de az a jelen állás szerint nem adott garanciát ilyen mértékű hozzájárulásra.

Módosítás, előterjesztette: Paul Rübig

Módosítás: 60
Melléklet 4. cikk (3) bekezdés

(3) Az alapszabály eltérő rendelkezése 
hiányában az igazgatótanács döntéseit a 
leadott szavazatok egyszerű többségével 
fogadja el.

(3) Az alapszabály eltérő rendelkezése 
hiányában az igazgatótanács döntéseit a 
leadott szavazatok egyszerű többségével 
fogadja el.

Az alapvető fontosságú határozatokat, mint 
amilyen az 5. cikk (1) bekezdése a), c), e), 
f), g), i), k), l) és m) pontjai szerintiek, csak 
a tanácsadó ágazati szervben tag- vagy 
képviselői minőségében szereplő légi 
közlekedési szektor egyetértésével lehet 
meghozni.

Or. de

Indokolás

Mivel a jövőbeni európai SESAR légiforgalmi irányítási rendszer költségeit a fejlesztési 
időszak 2013. december 31-re való lezárása után az úgynevezett végrehajtási szakaszban és 
később is elsősorban a légi közlekedési ágazatnak kellene viselnie, szükséges, hogy a légi 
közlekedési ágazatot a megelőző szakaszban sem szavazzák le alapvető határozatok esetén az 
igazgatótanácsban.

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 61
Melléklet 4. cikk (5a) bekezdés (új)

(5a) Az ATM-főtervet ismertetik és 
továbbítják az Európai Parlament részére.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Philippe Busquin

Módosítás: 62
Melléklet 6. cikk (1) bekezdés

(1) Az ügyvezető igazgató a közös 
vállalkozás napi ügyvezetéséért felelős és a 
közös vállalkozás jogi képviselője. Az 
ügyvezető igazgatót a Bizottság javaslatára 
az igazgatótanács jelöli ki. Feladatainak 
ellátása során teljes mértékben független.

(1) Az ügyvezető igazgatót a Bizottság és az 
Eurocontrol javaslatára az igazgatótanács 
jelöli ki. 

Or. en

Indokolás

A javaslatot a két alapító tagnak – az Európai Bizottságnak és az EUROCONTROL-nak – kell 
kezelnie, amelyek egyenlő arányú hozzájárulást biztosítanak.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 63
Melléklet 8. cikk a) és b) pont bevezető rész

1a. Az Eurocontrol szerepét és 
hozzájárulását a SESAR közös 
vállalkozással kötendő megállapodás 
határozza meg. Ez a megállapodás:

a) Az Eurocontrol a közös vállalkozás
tudomására hozza a meghatározási szakasz 
eredményeit;

a) megállapítja az átadás módjait és a 
meghatározási szakasz eredményeinek
felhasználását;

b) az Eurocontrol a „terv” végrehajtásából 
adódó alábbi feladatokat, valamint az 
ezekhez kapcsolódó pénzeszközök kezelését 
látja el:

b) leírja az Eurocontrol feladatait és 
felelősségét az ATM-koncepció 
megvalósításában, amelyek a következők:

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy tisztázza az Eurocontrol szerepét és felelősségi körét a „fejlesztési 
szakaszban”, és azt a Melléklet 8. cikke (1) bekezdésével együtt kell értelmezni.



AM\632157HU.doc 9/9 PE 378.647v02-00

HU

Módosítás, előterjesztette: Britta Thomsen

Módosítás: 64
Melléklet 17. cikk

A közös vállalkozás a SESAR-projekt
végrehajtási szakaszában létrehozott vagy 
rá átruházott anyagi és nem anyagi javak 
tulajdonosa.

A közös vállalkozás a SESAR közös 
vállalkozás által létrehozott vagy rá a 
projekt kialakítási fázisában átruházott 
anyagi és nem anyagi javak tulajdonosa 
azokkal a megállapodásokkal összhangban, 
amelyeket a SESAR közös vállalkozás 
kötött tagjaival. A közös vállalkozás 
hozzáférést biztosít ahhoz a tudáshoz, ami a 
projekttel kapcsolatosan került 
feldolgozásra, mégpedig tagjai, valamint az 
EU tagállamainak és/vagy az 
Eurokontrolnak saját, nem üzleti jellegű 
céljaira.

Or. da

Indokolás

Ez a módosítás fontos, és meg kell fontolni, mivel lefekteti a tulajdonjoggal kapcsolatos jogi 
szabályokat. Fontos belefoglalni a szövegbe, hogy a közös vállalkozás tagjai és az EU 
tagállamai hozzáféréssel rendelkezzenek ahhoz a tudáshoz, ami a projekttel kapcsolatban 
létrejön. A SESAR a légiforgalmi irányítási rendszerek technológiájának, programjainak és 
komponenseinek jövőbeni szabványait hozza el, amit az európai légi közlekedési szektor és 
más vállalkozások onnantól használnak majd saját termékfejlesztéseikhez. Ezért ebben az 
összefüggésben fontos elkerülni azt, hogy egy magánvállalkozás egy olyan technológia, 
program vagy komponens tulajdonjogával rendelkezzen, amely nem kikerülhető, amikor új 
termékek kerülnek kifejlesztésre. A módosítás célja tehát egy európai légiforgalmi irányítási 
monopólium elkerülése.


