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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 51
Overweging 2

(2) Het project voor modernisering van de 
luchtverkeersbeveiliging in Europa, hierna 
het «SESAR-project» genoemd, vormt het 
technologisch gedeelte van het Europees 
gemeenschappelijk luchtruim. Het moet de 
Gemeenschap een krachtige 
verkeersleidingsinfrastructuur opleveren die 
een betrouwbare en milieuvriendelijke 
ontwikkeling van het luchtvervoer mogelijk 
maakt door ten volle te profiteren van in het 
kader van programma’s als GALILEO 
gemaakte technologische vorderingen.

(2) Het project voor modernisering van de 
luchtverkeersbeveiliging in Europa, hierna 
het «SESAR-project» genoemd, vormt het 
technologisch gedeelte van het Europees 
gemeenschappelijk luchtruim. Het moet de 
Gemeenschap een krachtige 
verkeersleidingsinfrastructuur opleveren die 
een betrouwbare, energie-efficiënte en 
milieuvriendelijke ontwikkeling van het 
luchtvervoer mogelijk maakt door ten volle 
te profiteren van in het kader van 
programma’s als GALILEO gemaakte 
technologische vorderingen. Het is voorts 
gericht op integratie van zowel 
vliegsnelheidsbeheer, om redenen van 
energie-efficiëntie, als intensieve 
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samenwerking met meteorologische 
diensten teneinde het klimaateffect van de 
luchtvaart te verkleinen.

Or. en

Motivering

Een geavanceerd luchtverkeersbeheer kan resulteren in aangepaste vliegsnelheden om 
kerosine te besparen en in de keuze van vliegroutes die gezien de weersverwachting tot 
minder condensstrepen leiden.

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 52
Overweging 17

(17) De voornaamste taak van de 
gemeenschappelijke onderneming moet zijn 
het organiseren en coördineren van het 
SESAR-project door samenbundeling van 
openbare en particuliere financiële middelen, 
daarbij onder meer steunend op externe 
technische hulpbronnen van haar leden, en 
in het bijzonder op de ervaring van 
Eurocontrol.

(17) De voornaamste taak van de 
gemeenschappelijke onderneming moet zijn 
het organiseren en coördineren van het 
SESAR-project door samenbundeling van 
openbare en particuliere financiële middelen, 
daarbij onder meer steunend op externe 
technische hulpbronnen van haar leden, en 
in het bijzonder op de ervaring en vakkennis
van Eurocontrol.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar ESA is prematuur voordat er resultaten zijn van de definiëringsfase van 
SESAR voor de rol van satellieten in het toekomstige luchtverkeersbeheer. Naast de ervaring 
van Eurocontrol verdient ook vermelding dat deze organisatie al 40 jaar civiele en militaire 
vakkennis heeft opgebouwd.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 53
Artikel 1, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Het SESAR-project bestaat uit drie 
fasen:
a) de "definitiefase" beoogt de technische 
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opties vast te stellen alsook de te nemen 
maatregelen en de prioriteiten van de 
moderniserings- en operationele 
uitvoeringsplannen. Deze fase is in oktober 
2005 begonnen en mondt naar verwachting 
in december 2007 uit in het ATM-
masterplan. Het ATM-masterplan wordt 
ontwikkeld door een consortium van 
ondernemingen onder supervisie van 
Eurocontrol.
b) De "ontwikkelingsfase" begint op 1 
januari 2008, na goedkeuring van het 
ATM-masterplan door de Raad, die besluit 
op voorstel van de Commissie, en na 
raadpleging van het Europees Parlement. 
De ontwikkelingsfase eindigt op 31 
december 2013.
c) De "ontplooiingsfase" begint op 
1 januari 2014 en eindigt op 31 december 
2020 en omvat de grootschalige productie 
en uitvoering van de nieuwe ATM-
infrastructuur. De Commissie legt een 
voorstel aan het Europees Parlement en de 
Raad voor waarin het volgende wordt 
omschreven:
i. de overgang van de ontwikkelingsfase 
naar de ontplooiingsfase,
ii. de restitutieregelingen die gelden voor de 
opvolger van de gemeenschappelijke 
onderneming SESAR, en
iii. de overdracht van roerende en 
onroerende goederen aan het nieuwe 
orgaan dat de gemeenschappelijke 
onderneming SESAR opvolgt.

Or. en

Motivering

Met het oog op een betere regelgeving en verduidelijking van de verantwoordelijkheden 
moeten in deze verordening de fasen worden gedefinieerd in termen van tijdsperioden en 
tijdens deze drie fases te bereiken resultaten, waarbij aandacht wordt besteed aan de 
verantwoordelijkheden van de wetgevers en andere betrokken organen.
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Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 54
Artikel 1, lid 2, streepje 1 bis (nieuw)

- gebruikmaking van 
vliegsnelheidsregulering ter wille van de 
energie-efficiëntie en van meteorologische 
diensten teneinde het klimaateffect van de 
luchtvaart te beperken;

Or. en

Motivering

Een geavanceerd luchtverkeersbeheer kan resulteren in aangepaste vliegsnelheden om 
kerosine te besparen en in de keuze van vliegroutes die gezien de weersverwachting tot 
minder condensstrepen leiden.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 55
Artikel 4, lid 2

2. De bijdrage van de Gemeenschap komt 
met name uit de begroting van de 
kaderprogramma’s voor onderzoek en 
ontwikkeling en de Europese netwerken.

2. De bijdrage van de Gemeenschap moet 
met name ingezet worden om aspecten als 
energie-efficiëntie en beperking van het 
klimaateffect van de luchtvaart mee te 
nemen. Deze komt met name uit de 
begroting van de kaderprogramma’s voor 
onderzoek en ontwikkeling en de 
transeuropese netwerken.

Or. en

Motivering

Een geavanceerd luchtverkeersbeheer kan resulteren in aangepaste vliegsnelheden om 
kerosine te besparen en in de keuze van vliegroutes die gezien de weersverwachting tot 
minder condensstrepen leiden.
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Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 56
Bijlage, artikel 3, lid 1, punt a bis) (nieuw)

a bis) een vertegenwoordiger van de 
strijdkrachten;

Or. en

Motivering

De vertegenwoordigers van het bedrijfsleven moeten benoemd worden door de relevante 
Europese vertegenwoordigende organisaties. De vertegenwoordiger van de strijdkrachten 
moet benoemd worden door de relevante Europese vertegenwoordigende organisatie die zich 
met luchtverkeersbeheer bezighoudt.

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 57
Bijlage, artikel 4, lid 1

1. De in artikel 3, lid 1, onder a) en b)
bedoelde vertegenwoordigers hebben 
stemrecht.

1. Alle in artikel 3, lid 1 bedoelde 
vertegenwoordigers, met uitzondering van 
de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA,
hebben een gewogen stem die evenredig is 
met hun bijdrage aan de begroting van de 
gemeenschappelijke onderneming SESAR, 
een en ander met inachtneming van de 
bepalingen van lid 2.

Or. de

Motivering

ESA en Eurocontrol mogen, ter voorkoming van mogelijke belangenconflicten, in de Raad 
van Bestuur slechts een adviserende rol spelen bij technische vraagstukken.

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 58
Bijlage, artikel 4, lid 2

2. Het aantal stemmen van de leden van de 
gemeenschappelijke onderneming is 

2. De weging van de stemmen en het totale 
aantal stemmen zijn als volgt:
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evenredig met hun bijdrage tot de financiën 
van de gemeenschappelijke onderneming. 
De Gemeenschap en Eurocontrol
beschikken evenwel over minstens 30% van 
het totale aantal stemmen en de 
vertegenwoordiger van de 
luchtruimgebruikers als bedoeld in artikel 
3, lid 1 onder b) beschikt over minstens 
10% van het totale aantal stemmen.]

a. De Gemeenschap beschikt over niet meer 
dan 25%; 
b. het raadgevend orgaan voor de 
bedrijfstak beschikt over 25%;
c. de EIB beschikt over 5%;
d. enige andere openbare (of particuliere) 
onderneming of instelling uit derde landen 
beschikt over de overige stemmen.

Or. de

Motivering

De Gemeenschap mag over niet meer dan 25% van de stemmen beschikken om te voorkomen 
dat private investeerders weggedrukt worden. ESA en Eurocontrol mogen, ter voorkoming 
van mogelijke belangenconflicten, in de Raad van Bestuur slechts een adviserende rol spelen 
bij technische vraagstukken.

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 59
Bijlage, artikel 4, lid 2

2. Het aantal stemmen van de leden van de 
gemeenschappelijke onderneming is 
evenredig met hun bijdrage tot de financiën 
van de gemeenschappelijke onderneming. 
De Gemeenschap en Eurocontrol beschikken 
evenwel over minstens 30% van het totale 
aantal stemmen en de vertegenwoordiger 
van de luchtruimgebruikers als bedoeld in 
artikel 3, lid 1 onder b) beschikt over 
minstens 10% van het totale aantal 
stemmen.

Het aantal stemmen van de leden van de 
gemeenschappelijke onderneming is 
evenredig met hun bijdrage tot de financiën 
van de gemeenschappelijke onderneming. 
De Gemeenschap en Eurocontrol beschikken 
evenwel over minstens 30% van het totale 
aantal stemmen en de vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven beschikken over 25%.

Or. en

Motivering

De Europese Commissie en Eurocontrol zouden als oprichters elk over een derde beschikken. 
Het bedrijfsleven zou ook over een derde beschikken maar heeft dat in dit stadium niet 
toegezegd.
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Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 60
Bijlage, artikel 4, lid 3

3. De besluiten van de Raad van Bestuur 
worden genomen met gewone meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen, tenzij in dit 
statuut anders is bepaald.

3. De besluiten van de Raad van Bestuur 
worden genomen met gewone meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen, tenzij in dit 
statuut anders is bepaald.

Besluiten van fundamentele betekenis zoals 
die uit hoofde van artikel 5, lid 1, onder a, 
b, c, e, f, g, i, k, l of m, kunnen slechts met 
instemming van de luchtvaartindustrie in 
haar hoedanigheid van lid of 
vertegenwoordigster in het raadgevend 
orgaan voor de bedrijfstak worden 
genomen.

Or. de

Motivering

Aangezien de kosten en risico's van het toekomstige Europese luchtverkeersbeheersysteem 
SESAR na de voltooiing van de ontwikkelingsfase op 31.12.2013 in de zogeheten 
uitvoeringsfase en ook daarna in de eerste plaats door de luchtvaartindustrie gedragen zullen 
worden, is het noodzakelijk dat zij ook in de eerdere fasen bij fundamentele besluiten in de 
Raad van Bestuur niet overstemd kan worden.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 61
Bijlage, artikel 4, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. Het ATM-masterplan wordt aan het 
Europees Parlement toegezonden.

Or. en

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 62
Bijlage, artikel 6, lid 1

1. De uitvoerend directeur is belast met het 1. De uitvoerend directeur wordt benoemd 
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dagelijks beheer van de 
gemeenschappelijke onderneming en is de 
wettige vertegenwoordiger ervan. Hij wordt 
benoemd door de Raad van Bestuur op 
voordracht van de Commissie. Hij oefent 
zijn functies volledig onafhankelijk uit.

door de Raad van Bestuur op voordracht van 
de Commissie en Eurocontrol.

Or. en

Motivering

De voordracht moet gecoördineerd worden door de twee oprichters, de Europese Commissie 
en Eurocontrol, die in gelijke mate bijdragen.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 63
Bijlage, artikel 8, letter a) en letter b), inleidende formulering

1 bis. De rol en de bijdrage van 
Eurocontrol worden vastgelegd in een 
overeenkomst met de gemeenschappelijke 
onderneming SESAR. In deze 
overeenkomst wordt het volgende 
vastgelegd:

a) Eurocontrol de resultaten van de 
definitiefase deelt met de 
gemeenschappelijke onderneming;

a) de modaliteiten van overdracht en 
gebruik van de resultaten van de 
definitiefase met de gemeenschappelijke 
onderneming;

b) Eurocontrol de verantwoordelijkheid 
krijgt voor de volgende taken die 
voortvloeien uit de uitvoering van het 
“plan” alsmede voor het beheer van de 
daarmee gemoeide gelden:

b) de taken en verantwoordelijkheden van 
Eurocontrol bij de uitvoering van het ATM-
masterplan zoals:

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de rol en de verantwoordelijkheden van Eurocontrol tijdens de 
ontwikkelingsfase. Moet worden gezien in samenhang met het amendement op de bijlage, 
artikel 8, lid 1.
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Amendement ingediend door Britta Thomsen

Amendement 64
Bijlage, artikel 17

De gemeenschappelijke onderneming is 
eigenaar van alle roerende en onroerende 
goederen die worden vervaardigd of die aan 
haar worden overgedragen voor de 
uitvoeringsfase van het SESAR-project.

De gemeenschappelijke onderneming is 
eigenaar van alle roerende en onroerende 
goederen die door de gemeenschappelijke 
onderneming SESAR worden vervaardigd 
of die aan haar worden overgedragen voor 
de ontwikkelingsfase van het SESAR-
project, een en ander in overeenstemming 
met de door de gemeenschappelijke 
onderneming SESAR gesloten 
lidmaatschapsovereenkomsten. De 
gemeenschappelijke onderneming verleent
toegangsrechten tot kennis die voortvloeit 
uit het project, met name aan haar leden 
alsook aan EU-lidstaten en/of aan 
Eurocontrol met het oog op hun eigen niet-
commerciële doeleinden.

Or. da

Motivering

Dit is een belangrijk amendement dat zorgvuldige overweging verdient, aangezien hierin de 
wettelijke bepalingen betreffende eigendomsrechten worden vastgesteld. Het is zaak vast te 
leggen dat de leden van de gemeenschappelijke onderneming en de EU-lidstaten toegang 
hebben tot de kennis die met het project verworven is. SESAR zal de toekomstige 
technologische normen, programma's en componenten in het luchtverkeersbeheer tot stand 
brengen, en de Europese luchtvaartindustrie en andere bedrijven zullen daarvan bij hun 
eigen productontwikkeling gebruik maken. Daarom is het in dat verband zaak te voorkomen 
dat een particulier bedrijf ten aanzien van een technologie, programma of component 
eigendomsrechten heeft die bij de ontwikkeling van nieuwe producten niet omzeild kunnen 
worden. Dit amendement is bedoeld om een monopolie in het Europese luchtverkeersbeheer 
te voorkomen.


