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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 51
2 konstatuojamoji dalis

(2) Oro eismo valdymo modernizavimo 
projektas Europoje (toliau – SESAR 
projektas) yra sudėtinė bendro Europos 
dangaus technologinė dalis. Jos tikslas –
sukurti veiksmingą kontrolės infrastruktūrą 
Bendrijoje, suteikiančią galimybę plėtoti 
saugų ir aplinką tausojantį oro susisiekimą, 
visapusiškai pasitelkiant technologijų 
pažangą, pasiektą vykdant tokias programas 
kaip, pavyzdžiui, GALILLEO.

(2) Oro eismo valdymo modernizavimo 
projektas Europoje (toliau – SESAR 
projektas) yra sudėtinė bendro Europos 
dangaus technologinė dalis. Jos tikslas –
sukurti veiksmingą kontrolės infrastruktūrą 
Bendrijoje, suteikiančią galimybę plėtoti 
saugų, energiją ir aplinką tausojantį oro 
susisiekimą, visapusiškai pasitelkiant 
technologijų pažangą, pasiektą vykdant 
tokias programas kaip, pavyzdžiui, 
GALILLEO. Taip pat siekiama įtraukti 
greičio valdymo aspektą, norint tausoti 
energiją, ir bendradarbiavimo su 
meteorologijos tarnybomis aspektą, siekiant 
sumažinti aviacijos poveikį klimato kaitai.

Or. en
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Pagrindimas

Tobulėjant oro eismo valdymui galima pasirinkti tinkamesnį greitį, siekiant taupyti kurą, ir 
nukreipti lėktuvus tais maršrutais, kuriais skrendant, pagal meteorologų prognozes, vyksta 
mažesnė garų kondensacija.

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 52
17 konstatuojamoji dalis

(17) Bendrai įmonei turi būti pavesta 
organizuoti ir koordinuoti SESAR projektą 
panaudojant viešąsias ir privačias lėšas bei 
pasiremiant jau egzistuojančiais jos narių 
turimais techniniais ištekliais ir 
pasinaudojant Eurokontrolės patirtimi.

(17) Bendrai įmonei turi būti pavesta 
organizuoti ir koordinuoti SESAR projektą 
panaudojant viešąsias ir privačias lėšas bei 
pasiremiant jau egzistuojančiais jos narių 
turimais techniniais ištekliais ir 
pasinaudojant Eurokontrolės patirtimi ir 
žiniomis.

Or. en

Pagrindimas

Dar per anksti pateikti nuorodą į Europos kosmoso agentūrą, kol nėra aiškūs SESAR sistemos 
projektavimo etapo, susijusio su kosminių sistemų vaidmens būsimoje oro eismo valdymo 
(OEV) sistemoje apibrėžimu, rezultatai. Nuoroda į Eurokontrolės patirtį turi būti papildyta 
paminint per 40 metų šios organizacijos sukauptas žinias civilinėje ir karinėje srityse.

Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 53
1 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. SESAR projektą sudaro trys etapai:
a) projektavimo etapas, kuriame siekiama 
apibrėžti technines galimybes, būtinas 
priemones, modernizavimo programos 
prioritetus ir įgyvendinimo veiksmų planus. 
Šis etapas prasidėjo 2005 m. spalio mėn. ir 
jį tikimasi užbaigti 2007 m. gruodžio mėn. 
parengus generalinį oro eismo valdymo 
(OEV) planą. Šį planą turi parengti įmonių 
konsorciumas prižiūrint Eurokontrolei;
b) plėtotės etapas prasidės 2008 m. sausio 
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1 d., kai Taryba, atsižvelgdama į Komisijos 
pasiūlymą ir pasikonsultavusi su 
Parlamentu, pritars generaliniam oro 
eismo valdymo planui. Plėtotės etapas 
pasibaigs 2013 m. gruodžio 31 d.;
c) įdiegimo etapas prasidės 2014 m. sausio 
1 d. ir pasibaigs 2020 m. gruodžio 31 d. 
Šiame etape bus atlikti didelio masto oro 
eismo valdymo infrastruktūros kūrimo ir 
diegimo darbai. Komisija pateiks Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl:
i) perėjimo nuo plėtotės etapo prie įdiegimo 
etapo;
ii) kompensavimo sistemos, kuri bus 
taikoma įmonei, kuri perims SESAR 
bendros įmonės užduotis, ir
iii) materialiojo ir nematerialiojo turto 
perdavimo naujai įmonei, kuri perims 
SESSAR bendros įmonės užduotis.   

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti geresnį reglamentavimą ir aiškesnę atsakomybę, šiame reglamente turėtų 
būti apibrėžti etapai, numatyti jų vykdymo laikotarpiai ir uždaviniai, kurie turi būti 
įgyvendinti šių trijų etapų metu, taip pat nurodyti teisės aktų leidėjų ir kitų susijusių 
institucijų įsipareigojimai. 

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 54
1 straipsnio 2 dalies 1a įtrauka (nauja)

− įtraukti orlaivių greičio valdymo aspektą 
siekiant tausoti energiją ir bendradarbiauti   
su meteorologijos tarnybomis siekiant 
mažinti aviacijos poveikį klimatui;

Or. en

Pagrindimas

Tobulėjant oro eismo valdymui galima pasirinkti tinkamesnį greitį, siekiant taupyti kurą, ir 
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nukreipti lėktuvus tais maršrutais, kuriais skrendant, pagal meteorologų prognozes, vyksta 
mažesnė garų kondensacija.

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 55
4 straipsnio 2 dalis

2. Bendrijos finansavimas vykdomas 
pamatinių mokslinių tyrimų ir taikomosios 
veiklos bei transeuropinių tinklų programų 
lėšomis.

2. Bendrijos finansavimas turėtų būti 
naudojamas ypač atsižvelgiant į aspektus, 
susijusius su siekiu spręsti tausaus 
energijos naudojimo ir aviacijos poveikio 
klimatui mažinimo klausimus. Šis
finansavimas gali būti skiriamas pagal
bendrąsias mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros programas bei transeuropinių tinklų 
programas.

Or. en

Pagrindimas

Tobulėjant oro eismo valdymui galima pasirinkti tinkamesnį greitį, siekiant taupyti kurą, ir 
nukreipti lėktuvus tais maršrutais, kuriais skrendant, pagal meteorologų prognozes, vyksta 
mažesnė garų kondensacija.

Or. en

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 56
Priedo 3 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

aa) karinių institucijų atstovas;

Or. en

Pagrindimas

Pramonės atstovą turėtų paskirti atitinkamos Europos lygmeniu atstovaujančiosios 
organizacijos. Karinių institucijų atstovą turėtų paskirti atitinkama atstovaujančioji 
organizacija, susijusi su oro eismo valdymu Europos lygmeniu. 
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Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 57
Priedo 4 straipsnio 1 dalis

1. 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose
nurodyti atstovai turi balsavimo teisę.

1. Visi 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
atstovai, išskyrus Europos kosmoso 
agentūrą ir Eurokontrolę, atsižvelgiant į 2 
dalies nuostatas turi balsų skaičių, 
atitinkantį jų įnašą į SESAR bendros 
įmonės biudžetą.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti galimo interesų konflikto, Europos kosmoso agentūros ir Eurokontrolės 
atstovų veikla administracinėje valdyboje turėtų apsiriboti vien tik techninių klausimų 
sprendimu ir patariamąja funkcija. 

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 58
Priedo 4 straipsnio 2 dalis

2. Bendros įmonės narių turimų balsų 
skaičius yra proporcingas jų kapitalo daliai 
bendroje įmonėje. Tačiau Bendrija ir 
Eurokontrolė turi ne mažiau nei po 30% 
visų balsų, o 3 straipsnio 1 dalyje b punkto 
nurodytam oro keleivių atstovui skiriama 
ne mažiau nei 10% visų balsų.

2. Atstovų turimų balsų skaičius ir bendras 
balsų skaičius paskirstomas taip:

a) Bendrijai negali priklausyti daugiau 
kaip 25 proc. balsų skaičiaus;
b) pramonės konsultaciniam organui 
priklauso 25 proc. balsų;
c) Europos investicijų bankui priklauso 
5 proc. balsų;
d) kitoms valstybinėms (arba privačiosioms) 
trečiųjų šalių įmonėms arba 
organizacijoms priklauso likusieji balsai. 

Or. de
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad privačiojo sektoriaus investuotojų nuomonė nebūtų užgožta, Bendrijai 
priklausančių balsų skaičius neturėtų viršyti 25 proc. viso balsų skaičiaus. Siekiant išvengti 
galimo interesų konflikto, Europos kosmoso agentūros ir Eurokontrolės atstovų veikla 
administracinėje valdyboje turėtų apsiriboti vien tik techninių klausimų sprendimu ir 
patariamąja funkcija. 

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 59
Priedo 4 straipsnio 2 dalis

2. Bendros įmonės narių turimų balsų 
skaičius yra proporcingas jų kapitalo daliai 
bendroje įmonėje. Tačiau Bendrija ir 
Eurokontrolė turi ne mažiau nei po 30% visų 
balsų, o 3 straipsnio 1 dalyje b punkto 
nurodytam oro keleivių atstovui skiriama 
ne mažiau nei 10% visų balsų.

2. Bendros įmonės narių turimų balsų 
skaičius yra proporcingas jų kapitalo daliai 
bendroje įmonėje. Tačiau Bendrija ir 
Eurokontrolė turi ne mažiau nei po 30 proc.
visų balsų, o pramonės atstovams priklauso 
25 proc. balsų skaičiaus.

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija ir Eurokontrolė yra bendros įmonės steigėjos, turėjusios pervesti po 1/3 
kapitalo dydžio įnašą. Pramonės atstovai turėjo skirti likusį trečdalį lėšų, tačiau šiuo metu 
dar nėra patvirtinto sutikimo dėl tokio dydžio įnašo.   

Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 60
Priedo 4 straipsnio 3 dalis

3. Išskyrus tuos atvejus, kai šiuose įstatuose 
numatyta kitaip, administracinės valdybos 
sprendimai priimami paprasta balsų 
dauguma.

3. Išskyrus tuos atvejus, kai šiuose įstatuose 
numatyta kitaip, administracinės valdybos 
sprendimai priimami paprasta balsų 
dauguma.

Itin svarbūs sprendimai, ypač nurodyti 
5 straipsnio 1 dalies a, c, e, f, g, i, k, l ir m 
punktuose, gali būti priimami tik pritarus 
aviacijos pramonei atstovaujančiam 
valdybos nariui arba pramonės 
konsultacinio organo atstovui. 
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Or. de

Pagrindimas

Kadangi, 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigus plėtotės etapui, perėjimo į diegimo etapą metu ir 
vėlesniuose etapuose būsimosios Europos oro eismo valdymo SESAR sistemos išlaidas 
padengti ir su juo susijusią riziką prisiimti turės visų pirma aviacijos pramonė, būtina, kad į 
šios pramonės atstovų nuomonę būtų atsižvelgta priimant itin svarbius administracinės 
valdybos sprendimus taip pat ir ankstesniuose etapuose.   

Pakeitimą pateikė Rebecca Harms

Pakeitimas 61
Priedo 4 straipsnio 5a dalis (nauja)

5a. Generalinis oro eismo valdymo planas 
paskelbiamas ir pateikiamas Europos 
Parlamentui.

Or. en

Pakeitimą pateikė Philippe Busquin

Pakeitimas 62
Priedo 6 straipsnio 1 dalis

1. Vykdomasis direktorius yra atsakingas už 
kasdieninį bendros įmonės valdymą, taip 
pat yra jos teisinis atstovas. Jį Komisijos 
siūlymu skiria administracinė valdyba. 
Atlikdamas savo pareigas jis yra visiškai 
nepriklausomas.

1. Vykdomąjį direktorių Komisijos ir 
Eurokontrolės siūlymu skiria administracinė 
valdyba. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl siūlymo turi susitarti abi narės steigėjos, kurių įnašai vienodo dydžio, t. y. Europos 
Komisija ir Eurokontrolė.
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Pakeitimą pateikė Erna Hennicot-Schoepges

Pakeitimas 63
Priedo 8 straipsnio a ir b punktų įvadinė dalis

1a. Eurokontrolės vaidmuo ir indėlis 
nustatomi sudarant susitarimą su SESAR 
bendra įmone. Šiame susitarime:

a) Eurokontrolė ir bendra įmonė vienodai 
naudojasi projektavimo etapo metu 
pasiektais rezultatais;

a) numatyti projektavimo etapo metu 
pasiektų rezultatų perdavimo ir naudojimo 
kartu su bendra įmone būdai;

b) Eurokontrolė yra įpareigojamas atlikti
užduotis, susijusias su plano įgyvendinimu, 
ir administruoti joms skirtas lėšas:

b) apibrėžtos Eurokontrolės užduotys ir 
įsipareigojimai įgyvendinant generalinį oro 
eismo valdymo planą, t. y.:

Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškiau apibrėžti Eurokontrolės vaidmenį ir įsipareigojimus plėtotės etapo metu. Šis 
pakeitimas susijęs su priedo 8 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Britta Thomsen

Pakeitimas 64
Priedo 17 straipsnis

Bendra įmonė valdo visą materialųjį ir 
nematerialųjį sukurtą arba jai perleistą turtą, 
skirtą SESAR projekto įgyvendinimo etapui.

Bendra įmonė valdo visą materialųjį ir 
nematerialųjį SESAR bendros įmonės
sukurtą arba SESAR projekto plėtotės etapo 
metu jai perleistą turtą, atsižvelgiant į
SESAR bendros įmonės susitarimus su 
nariais. Bendra įmonė suteikia galimybę 
nesiekiant komercinių tikslų naudotis 
žiniomis, įgytomis vykdant projektą, ypač 
savo nariams, EB valstybėms narėms ir 
(arba) Eurokontrolei. 

Or. da

Pagrindimas

Tai svarbus pakeitimas, kurį būtina atidžiai apsvarstyti, kadangi pateikiamos teisinės 
nuostatos dėl nuosavybės teisių. Svarbu pabrėžti, kad bendros įmonės nariai ir ES valstybės 
narės turi turėti galimybę naudotis žiniomis, įgytomis vykdant šį projektą. Pagal SESAR 
sistemą bus kuriami ateities oro eismo valdymo technologijų standartai, programos ir 
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elementai, kuriuos taikys Europos aviacijos pramonė ir kitos įmonės, kurdamos savus 
gaminius. Atsižvelgiant į tai, svarbu užtikrinti, kad technologijų, programų arba elementų, 
būtinų kuriant naujus gaminius, nuosavybės teisės nepriklausytų privačiai įmonei. Šiuo 
pakeitimu siekiama užkirsti kelią monopolijai Europos oro eismo valdymo srityje 
susiformuoti. 


