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īstenošanai gaisa satiksmes vadībai (SESAR)

Regulas priekšlikums (COM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 51
2. apsvērums

2) Eiropas gaisa satiksmes vadības 
modernizācijas projekts, še turpmāk 
“SESAR projekts”, ir vienotās Eiropas gaisa 
telpas tehnoloģisks elements. Tā mērķis ir 
nodrošināt Kopienai efektīvu vadības 
infrastruktūru drošas un ekoloģiski 
nekaitīgas gaisa satiksmes attīstībai, tādējādi 
pilnībā izmantojot tehnoloģisko attīstību, kas 
saistīta ar tādām programmām kā 
GALILEO.

2) Eiropas gaisa satiksmes vadības 
modernizācijas projekts, še turpmāk 
“SESAR projekts”, ir vienotās Eiropas gaisa 
telpas tehnoloģisks elements. Tā mērķis ir 
nodrošināt Kopienai efektīvu vadības 
infrastruktūru drošas, energoefektīvas un 
ekoloģiski nekaitīgas gaisa satiksmes 
attīstībai, tādējādi pilnībā izmantojot 
tehnoloģisko attīstību, kas saistīta ar tādām 
programmām kā GALILEO. Vēl viens tā 
mērķis ir integrēt lidaparātu ātruma 
pārraudzību efektīvākas enerģijas 
izmantošanas nolūkos un intensīvu 
sadarbību ar meteoroloģiskajiem 
dienestiem, lai mazinātu aviācijas ietekmi 
uz klimata maiņu.
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Or. en

Pamatojums

Efektīvākai gaisa satiksmes vadībai (ATM) ir potenciāls labāk organizēt ātrumu pielāgošanu 
degvielas taupīšanas nolūkos, un tā dod iespēju novirzīt lidmašīnas pa tādiem gaisa satiksmes 
koridoriem, kas saskaņā ar laika prognozēm ir mazāk jutīgi pret mākoņsliežu veidošanos.

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 52
17. apsvērums

17) Kopuzņēmuma pamatuzdevums ir 
organizēt un koordinēt SESAR projektu, 
apvienojot valsts un privātos finanšu 
līdzekļus, un izmantojot ārējos tehniskos 
resursus, jo īpaši Eurocontrol pieredzi.

17) Kopuzņēmuma pamatuzdevums ir 
organizēt un koordinēt SESAR projektu, 
apvienojot valsts un privātos finanšu 
līdzekļus, un izmantojot ārējos tehniskos 
resursus, jo īpaši Eurocontrol pieredzi un 
speciālās zināšanas.

Or. en

Pamatojums

Ir par agru atsaukties uz Eiropas Kosmosa Aģentūru (EKA), kamēr vēl nav saņemti SESAR 
definēšanas posma rezultāti attiecībā uz kosmisko sistēmu lomu nākotnes ATM sistēmā. 
Norāde uz EUROCONTROL pieredzi jāpapildina, pieminot šīs organizācijas 40 gados 
uzkrātās speciālās zināšanas civilās un militārās aviācijas jomā.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 53
1. panta 1.a punkts (jauns)

1.a „SESAR projektam” ir trīs posmi:
(a) „definēšanas posma” mērķis ir formulēt 
modernizācijas programmas tehniskās 
iespējas, veicamos pasākumus un 
prioritātes, kā arī operatīvās izpildes 
plānus. Šis posms ir sācies 2005. gada 
oktobrī, un sagaidāms, ka tas noslēgsies 
2007. gada decembrī ar sagatavotu ATM
ģenerālplānu. ATM ģenerālplāns 
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Eurocontrol uzraudzībā jāīsteno 
uzņēmumu konsorcijam;
(b) „attīstības posms” sāksies 2008. gada 
1. janvārī pēc tam, kad Padome, rīkojoties 
saskaņā ar Komisijas priekšlikumu un 
apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, būs 
apstiprinājusi ATM ģenerālplānu. 
Attīstības posms noslēgsies 2013. gada 
31. decembrī;
c) „ieviešanas posms” sāksies 2014. gada 
1. janvārī un noslēgsies 2020. gada 
31. decembrī, un ietvers jaunās ATM
infrastruktūras liela mēroga izveidi un 
īstenošanu. Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikumu, 
nosakot:
(i) pāreju no attīstības posma uz ieviešanas 
posmu,
(ii) kompensāciju mehānismus, ko 
apņemas īstenot SESAR kopuzņēmuma 
tiesību pārņēmējs, un
(iii) materiālo un nemateriālo aktīvu 
nodošanu SESAR kopuzņēmuma tiesību 
pārņēmējam.

Or. en

Pamatojums

Labāka regulējuma un pienākumu skaidrības labad šai regulā posmi ir jādefinē gan termiņa, 
gan trijos posmos sasniedzamo rezultātu ziņā, vienlaikus veltot uzmanību likumdevēju iestāžu 
un citu iesaistīto struktūru pienākumiem.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 54
1. panta 2. punkta 1.a ievilkums (jauns)

- integrēt lidaparātu ātruma pārraudzību 
efektīvākas enerģijas izmantošanas nolūkos 
un meteoroloģiskos dienestus, lai mazinātu 
aviācijas ietekmi uz klimatu;

Or. en
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Pamatojums

Efektīvākai gaisa satiksmes vadībai (ATM) ir potenciāls labāk organizēt ātrumu pielāgošanu 
degvielas taupīšanas nolūkos, un tā dod iespēju novirzīt lidmašīnas pa tādiem gaisa satiksmes 
koridoriem, kas saskaņā ar laika prognozēm, ir mazāk jutīgi pret mākoņsliežu veidošanos.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 55
4. panta 2. punkts

2. Kopienas ieguldījumu var apmaksāt no 
Kopienas pētniecības un tehnoloģiju 
attīstības, kā arī no Eiropas tīklu 
pamatprogrammu budžetiem.

2. Kopienas ieguldījums galvenokārt 
jāizmanto, lai integrētu energoefektivitātes 
aspektus un mazinātu aviācijas ietekmi uz 
klimatu. To var apmaksāt no Kopienas 
pētniecības un tehnoloģiju attīstības 
pamatprogrammu, kā arī no Eiropas tīklu 
budžetiem.

Or. en

Pamatojums

Efektīvākai gaisa satiksmes vadībai (ATM) ir potenciāls labāk organizēt ātrumu pielāgošanu 
degvielas taupīšanas nolūkos, un tā dod iespēju novirzīt lidmašīnas pa tādiem gaisa satiksmes 
koridoriem, kas saskaņā ar laika prognozēm, ir mazāk jutīgi pret mākoņsliežu veidošanos.

Or. en

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 56
Pielikuma 3. panta 1. punkta aa) apakšpunkts (jauns)

(aa) bruņoto spēku pārstāvis;

Or. en

Pamatojums

Nozares pārstāvji jānominē atbilstīgajām pārstāvības organizācijām Eiropas Savienības 
līmenī. Bruņoto spēku pārstāvis jānominē atbilstīgajai pārstāvības organizācijai, kas 
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nodarbojas ar ATM Eiropas Savienības līmenī. 

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 57
Pielikuma 4. panta 1. punkts

1. Tiesības balsot ir 3. panta 1. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētajiem pārstāvjiem.

1. Visiem 3. panta 1. punktā minētajiem 
pārstāvjiem, izņemot Eiropas Kosmosa 
Aģentūru un Eurocontrol, ņemot vērā 
2. punktu, ir tāds svērto balsu skaits, kas ir 
proporcionāls to līdzekļu ieguldījumiem 
SESAR kopuzņēmumā.

Or. de

Pamatojums

Lai izvairītos no jebkāda veida iespējamā interešu konflikta, EKA un Eurocontrol jābūt 
pārstāvētām Administratīvajā padomē tikai tehniskā nozīmē un kā padomdevējām.

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 58
Pielikuma 4. panta 2. punkts

2. Kopuzņēmuma dalībnieku balsu skaits ir 
proporcionāls to līdzekļu ieguldījumiem 
kopuzņēmumā. Tomēr Kopienai un 
Eurocontrol katrai ir vismaz 30% no kopējā 
balsu skaita, un 3. panta 1. punkta b) 
apakšpunktā minētajam gaisa telpas 
izmantotāju pārstāvim – vismaz 10% no 
kopējā balsu skaita.

2. Balsu sadalījums un kopējais balsu 
skaits ir šāds:

(a) Kopienai — ne vairāk kā 25%;
(b) nozares konsultatīvajai iestādei – 25%;
(c) EIB – 5%;
(d) jebkuram citam valsts [vai privātam] 
uzņēmumam vai iestādei, kas pārstāv trešo 
valsti, – pārējās balsis.

Or. de
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Pamatojums

Kopienai nedrīkst būt vairāk par 25% balsu, lai nodrošinātu to, ka netiks izspiesti privātie 
ieguldītāji. Lai izvairītos no jebkāda veida iespējamā interešu konflikta, EKA un Eurocontrol
jābūt pārstāvētām Administratīvajā padomē tikai tehniskā nozīmē un kā padomdevējām. 

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 59
Pielikuma 4. panta 2. punkts

2. Kopuzņēmuma dalībnieku balsu skaits ir 
proporcionāls to līdzekļu ieguldījumiem 
kopuzņēmumā. Tomēr Kopienai un 
Eurocontrol katrai ir vismaz 30% no kopējā 
balsu skaita, un 3. panta 1. punkta b) 
apakšpunktā minētajam gaisa telpas 
izmantotāju pārstāvim – vismaz 10% no 
kopējā balsu skaita.

2. Kopuzņēmuma dalībnieku balsu skaits ir 
proporcionāls to līdzekļu ieguldījumiem 
kopuzņēmumā. Tomēr Kopienai un 
Eurocontrol katrai ir vismaz 30% no kopējā 
balsu skaita, un nozares pārstāvjiem – 25%.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisija un EUROCONTROL ir kopuzņēmuma dibinātāji, kuriem prasīja ieguldīt 
vienu trešdaļu līdzekļu no katra. Bija paredzēts, ka arī nozares pārstāvji ieguldīs vienu 
trešdaļu, taču šobrīd tie vēl nav devuši garantiju, ka piedalīsies ar tāda apjoma 
ieguldījumiem.

Grozījumu iesniedza Paul Rübig

Grozījums Nr. 60
Pielikuma 4. panta 3. punkts

3. Administratīvās padomes lēmumus 
pieņem ar vienkāršu nodoto balsu 
vairākumu, ja nav paredzēts citādi šajos 
statūtos.

3. Administratīvās padomes lēmumus 
pieņem ar vienkāršu nodoto balsu 
vairākumu, ja nav paredzēts citādi šajos 
statūtos.

Būtiski svarīgus lēmumus, jo īpaši tos, uz 
kuriem attiecas 5. panta 1. punkta (a), (c), 
(e),( f), (g),(i), (k), (l) un (m) apakšpunkti, 
drīkst pieņemt tikai, vienojoties ar aviācijas 
nozari kā ar nozares konsultatīvās iestādes 
locekli vai pārstāvi.
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Or. de

Pamatojums

Tā kā jaunās Eiropas SESAR gaisa satiksmes vadības sistēmas izmaksām un riskiem pēc 
attīstības posma noslēguma 2013. gada 31. decembrī, proti, „pārejas” un turpmākajos 
posmos, jāgulstas galvenokārt uz aviācijas nozares pleciem, ir jānodrošina, lai arī 
sagatavošanas stadijās aviācijas nozare, Administratīvajai padomei balsojot par būtiski 
svarīgiem lēmumiem, nepaliktu mazākumā.

Grozījumu iesniedza Rebecca Harms

Grozījums Nr. 61
Pielikuma 4. panta 5.a punkts (jauns)

5.a ATM ģenerālplānu dara zināmu un 
nosūta Eiropas Parlamentam.

Or. en

Grozījumu iesniedza Philippe Busquin

Grozījums Nr. 62
Pielikuma 6. panta 1. punkts

1. Izpilddirektors atbild par kopuzņēmuma 
ikdienas vadību, un ir tā likumīgais 
pārstāvis. Viņu ieceļ Administratīvā padome 
pēc Komisijas priekšlikuma. Savus 
pienākumus viņš pilda pilnīgi neatkarīgi.

1. Izpilddirektoru ieceļ Administratīvā 
padome pēc Komisijas un Eurocontrol
priekšlikuma. 

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums jāsaskaņo abiem dibinātājiem - Eiropas Komisijai un EUROCONTROL, – kas 
iegulda līdzekļus vienādā apjomā.

Grozījumu iesniedza Erna Hennicot-Schoepges

Grozījums Nr. 63
Pielikuma 8. panta a) un b) apakšpunkts, ievaddaļa
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1.a Eurocontrol pienākumus un 
ieguldījumu nosaka, slēdzot nolīgumu ar 
SESAR kopuzņēmumu. Šajā nolīgumā:

a) Eurocontrol nodod kopuzņēmumam
definēšanas posma rezultātus;

a) nosaka kārtību, kādā kopuzņēmums
saņem un izmanto definēšanas posma 
rezultātus;

b) Eurocontrol uzticēti šādi uzdevumi, kas 
izriet no “plāna” izpildes un ar to saistīto 
finanšu līdzekļu pārvaldību:

b) izklāsta Eurocontrol uzdevumus un 
pienākumus saistībā ar „ATM
ģenerālplāna” īstenošanu, proti:

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt Eurocontrol lomu un pienākumus „attīstības posmā”, un 
grozījums ir jāskata kopā ar pielikuma 8. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījumu iesniedza Britta Thomsen

Grozījums Nr. 64
Pielikuma 17. pants

Kopuzņēmumam pieder visi materiālie un 
nemateriālie aktīvi, ko izveido vai tam 
nodod SESAR projekta īstenošanas posmā. 

Kopuzņēmumam pieder visi materiālie un 
nemateriālie aktīvi, ko izveidojis SESAR
kopuzņēmums vai kas tam nodoti SESAR
projekta attīstības posmam saskaņā ar 
nolīgumiem, ko SESAR kopuzņēmums 
noslēdzis ar saviem dalībniekiem. 
Kopuzņēmums piešķir piekļuves tiesības 
projekta īstenošanas rezultātā gūtajām 
zināšanām jo īpaši saviem dalībniekiem, kā 
arī EK dalībvalstīm un/vai Eurocontrol
izmantošanai pašu vajadzībām, nevis 
peļņas nolūkā.

Or. da

Pamatojums

Šis ir svarīgs grozījums, kas rūpīgi jāapsver, jo tas ievieš tiesību normas attiecībā uz 
īpašumtiesībām. Ir svarīgi noteikt, ka kopuzņēmuma dalībniekiem un ES dalībvalstīm ir jābūt 
piekļuvei zināšanām, kas iegūtas šī projekta īstenošanas gaitā. SESAR noteiks gaisa satiksmes 
vadības tehnoloģiju, programmu un komponentu turpmākos standartus, kurus turpmāk 
pieņems Eiropas aviācijas nozare un citi uzņēmumi, izstrādājot savus produktus. Tādēļ ir 
svarīgi nepieļaut, lai privāti uzņēmumi iegūst īpašumtiesības uz tehnoloģijām, programmām 
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un komponentiem, kas ir būtiskas jaunu produktu izstrādē. Grozījuma mērķis ir neļaut 
izveidoties Eiropas gaisa satiksmes vadības monopolam.


