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Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 51
Punkt uzasadnienia 2

(2) Projekt modernizacji zarządzania ruchem 
lotniczym w Europie, zwany dalej 
„projektem SESAR” jest częścią techniczną 
tworzenia Jednolitej Europejskiej 
Przestrzeni Powietrznej. Ma on na celu 
wyposażenie Wspólnoty w sprawnie 
funkcjonującą infrastrukturę kontroli, 
umożliwiającą rozwój bezpiecznego i 
przyjaznego dla środowiska naturalnego 
transportu przy pełnym wykorzystaniu 
osiągnięć technologicznych związanych z 
takimi programami jak GALILEO.

(2) Projekt modernizacji zarządzania ruchem 
lotniczym w Europie, zwany dalej 
„projektem SESAR” jest częścią techniczną 
tworzenia Jednolitej Europejskiej 
Przestrzeni Powietrznej. Ma on na celu 
wyposażenie Wspólnoty w sprawnie 
funkcjonującą infrastrukturę kontroli, 
umożliwiającą rozwój bezpiecznego, 
wydajnego energetycznie i przyjaznego dla 
środowiska naturalnego transportu przy 
pełnym wykorzystaniu osiągnięć 
technologicznych związanych z takimi 
programami jak GALILEO. Ma on również 
na celu zintegrowanie zarówno zarządzania 
prędkością samolotów, ze względu na 
wydajność energetyczną, oraz intensywnej 
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współpracy ze służbami meteorologicznymi, 
tak aby zmniejszyć wpływ lotnictwa na 
zmiany klimatyczne.

Or. en

Uzasadnienie

Lepsze działanie systemu zarządzania ruchem lotniczym może doprowadzić do zarządzania 
lepiej dostosowaną prędkością w celu zmniejszenia zużycia paliwa lotniczego i pozwala na 
prowadzenie samolotów po trasach, które zgodnie z prognozami pogody są mniej wrażliwe 
pod względem tworzenia się smug pary wodnej.

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 52
Punkt uzasadnienia 17

(17) Głównym zadaniem Wspólnego 
Przedsiębiorstwa powinna być organizacja i 
koordynacja projektu SESAR poprzez 
połączenie finansowania przez sektor 
publiczny i prywatny, przy wsparciu 
zewnętrznych zasobów technicznych, 
głównie pochodzących od jego członków, a 
w szczególności w oparciu o doświadczenia 
Eurocontrol.

(17) Głównym zadaniem Wspólnego 
Przedsiębiorstwa powinna być organizacja i 
koordynacja projektu SESAR poprzez 
połączenie finansowania przez sektor 
publiczny i prywatny, przy wsparciu 
zewnętrznych zasobów technicznych, 
głównie pochodzących od jego członków, a 
w szczególności w oparciu o doświadczenia 
i kompetencje Eurocontrol.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) jest przedwczesne, dopóki faza 
definiowania programu SESAR nie określi roli systemów kosmicznych w przyszłym systemie 
zarządzania ruchem lotniczym (ATM). Odniesienie do doświadczenia Eurocontrol musi zostać 
uzupełnione wzmianką o kompetencjach cywilnych i wojskowych tej organizacji, nabytych w 
ciągu 40 lat działalności. 

Poprawkę złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 53
Artykuł 1 ustęp 1a (nowy)

1a. Projekt SESAR obejmuje trzy fazy:
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a) fazę definiowania, której celem jest 
określenie opcji technicznych, działań, 
które należy podjąć, a także priorytetów 
programu modernizacji oraz planowania 
operacyjnego. Faza ta rozpoczęła się w 
październiku 2005 r. i powinna zakończyć 
się w grudniu 2007 r. opracowaniem 
generalnego planu zarządzania ruchem 
lotniczym (ATM). Plan ten jest realizowany 
przez konsorcjum przedsiębiorstw pod 
nadzorem Eurocontrol;
b) fazę rozwoju, która rozpocznie się 1 
stycznia 2008 r. po zatwierdzeniu przez 
Radę generalnego planu ATM na wniosek 
Komisji i po zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego. Faza ta zakończy się 31 
grudnia 2013 r.;
c) fazę rozmieszczenia, która rozpocznie się 
1 stycznia 2014 r. i zakończy 31 grudnia 
2020 r. i będzie obejmowała zakrojone na 
szeroką skalę stworzenie i realizację nowej 
infrastruktury ATM. Komisja złoży wniosek 
do Parlamentu Europejskiego i Rady, 
określający:
i) przejście z fazy rozwoju do fazy 
rozmieszczenia,
ii) mechanizmy zwrotu kosztów mające 
zastosowanie do wszelkich organów 
przejmujących obowiązki wspólnego 
przedsiębiorstwa SESAR, oraz
iii) przeniesienie wybranych aktywów 
materialnych i niematerialnych do nowego 
organu, który przejmie obowiązki 
wspólnego przedsiębiorstwa SESAR.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia lepszych uregulowań i jasnego określenia zakresu odpowiedzialności 
niniejsze rozporządzenie powinno definiować poszczególne fazy pod względem czasu trwania 
i celów, które należy osiągnąć w każdej z trzech faz, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
obowiązków legislatorów i innych zainteresowanych podmiotów.
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Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 54
Artykuł 1 ustęp 2 tiret 1a (nowe)

- integrowanie zarządzania prędkością 
samolotów ze względu na wydajność 
energetyczną oraz służb meteorologicznych 
w celu zmniejszenia wpływu lotnictwa na 
klimat;

Or. en

Uzasadnienie

Lepsze działanie systemu zarządzania ruchem lotniczym może doprowadzić do zarządzania 
lepiej dostosowaną prędkością w celu zmniejszenia zużycia paliwa lotniczego i pozwala na 
prowadzenie samolotów po trasach, które zgodnie z prognozami pogody są mniej wrażliwe 
pod względem tworzenia się smug pary wodnej.

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 55
Artykuł 4 ustęp 2

2. Wkład Wspólnoty pochodzi głównie z 
programów ramowych badań i rozwoju oraz 
sieci transeuropejskich.

2. Wkład Wspólnoty powinien być w 
szczególności wykorzystywany na integrację 
aspektów dotyczących wydajności 
energetycznej i zmniejszających wpływ 
lotnictwa na klimat. Można go finansować z 
budżetu programów ramowych badań i 
rozwoju technicznego oraz sieci 
transeuropejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Lepsze działanie systemu zarządzania ruchem lotniczym może doprowadzić do zarządzania 
lepiej dostosowaną prędkością w celu zmniejszenia zużycia paliwa lotniczego i pozwala na 
prowadzenie samolotów po trasach, które zgodnie z prognozami pogody są mniej wrażliwe 
pod względem tworzenia się smug pary wodnej.
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Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 56
Załącznik Artykuł 3 ustęp 1 litera (a a) (nowa)

(aa) przedstawiciel wojska;

Or. en

Uzasadnienie

Przedstawiciele sektora powinni być nominowani przez odpowiedniego przedstawiciela 
organizacji na szczeblu europejskim. Przedstawiciel wojska powinien być nominowany przez 
odpowiedniego przedstawiciela organizacji zajmującej się zarządzaniem ruchem lotniczym na 
szczeblu europejskim.

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 57
Załącznik Artykuł 4 ustęp 1

1. Przedstawiciele określeni w art. 3, ust. 1 
lit. a) i b) korzystają z prawa głosu.

1. Wszyscy przedstawiciele określeni w art. 3 
ust. 1, z wyjątkiem Europejskiej Agencji 
Kosmicznej (ESA) i Eurocontrol,
dysponują głosami ważonymi 
proporcjonalnie do ich udziału w 
funduszach wspólnego przedsiębiorstwa 
SESAR, zgodnie z postanowieniami ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

W celu uniknięcia możliwego konfliktu interesów ESA i Eurocontrol powinny być 
reprezentowane w radzie administracyjnej wyłącznie przy podejmowaniu decyzji w kwestiach 
technicznych oraz pełnić funkcję doradczą.

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 58
Załącznik Artykuł 4 ustęp 2

2. Członkowie wspólnego przedsiębiorstwa 
dysponują liczbą głosów proporcjonalną do 
ich udziału w funduszach wspólnego 

2. Podział głosów i ich całkowita liczba są 
następujące:
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przedsiębiorstwa. Jednak, zarówno 
Wspólnota jak i Eurocontrol dysponują po 
co najmniej 30 % całkowitej liczby głosów, 
a przedstawiciel użytkowników przestrzeni 
powietrznej określony w art. 3, ust. 1 lit. b) 
dysponuje co najmniej 10 % całkowitej 
liczby głosów.

a) Wspólnota dysponuje nie więcej niż 25% 
głosów,
b) branżowy organ konsultacyjny 
dysponuje 25% głosów,
c) EBI dysponuje 5% głosów,
d) pozostałe głosy otrzymują wszystkie inne 
publiczne (lub prywatne) przedsiębiorstwa 
lub podmioty z państw trzecich.

Or. de

Uzasadnienie

Prawo głosu Wspólnoty nie powinno stanowić więcej niż 25% całkowitej liczby głosów, aby 
uniknąć wypierania prywatnych inwestorów. W celu uniknięcia możliwego konfliktu interesów 
ESA i Eurocontrol powinny być reprezentowane w radzie administracyjnej wyłącznie w 
przypadku decyzji w kwestiach technicznych oraz pełnić funkcję doradczą.

Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 59
Załącznik Artykuł 4 ustęp 2

2. Członkowie wspólnego przedsiębiorstwa 
dysponują liczbą głosów proporcjonalną do 
ich udziału w funduszach wspólnego 
przedsiębiorstwa. Jednak, zarówno 
Wspólnota jak i Eurocontrol dysponują po 
co najmniej 30 % całkowitej liczby głosów, 
a przedstawiciel użytkowników przestrzeni 
powietrznej określony w art. 3, ust. 1 lit. b) 
dysponuje co najmniej 10 % całkowitej 
liczby głosów.

2. Członkowie wspólnego przedsiębiorstwa 
dysponują liczbą głosów proporcjonalną do 
ich udziału w funduszach wspólnego 
przedsiębiorstwa. Jednak, zarówno 
Wspólnota jak i Eurocontrol dysponują po 
co najmniej 30 % całkowitej liczby głosów, 
a przedstawiciele przemysłu - 25%.

Or. en



AM\632157PL.doc 7/9 PE 378.647v02-00

PL

Uzasadnienie

Komisja Europejska i Eurocontrol są członkami założycielami, których udział wynosił po 
30%. Udział przemysłu miał również wynosić 30%, jednak na tym etapie nie gwarantuje on 
wkładu na takim poziomie.

Poprawkę złożył Paul Rübig

Poprawka 60
Załącznik Artykuł 4 ustęp 3

3. Decyzje rady administracyjnej przyjmuje 
się zwykłą większością oddanych głosów, 
jeśli inne przepisy niniejszego statusu nie 
stanowią inaczej.

3. Decyzje rady administracyjnej przyjmuje 
się zwykłą większością oddanych głosów, 
jeśli inne przepisy niniejszego statusu nie 
stanowią inaczej.

Kluczowe decyzje, a zwłaszcza te określone 
w art. 5 ust. 1 lit. a, c, e, f, g, i, k, l oraz m, 
mogą zapadać jedynie za zgodą przemysłu 
lotniczego pełniącego funkcję członka lub 
przedstawiciela branżowego organu 
konsultacyjnego.

Or. de

Uzasadnienie

Po zakończeniu fazy rozwoju do 31.12.2013 r. koszty i ryzyko związane z przyszłym 
europejskim systemem zarządzania ruchem lotniczym SESAR w trakcie tzw. fazy realizacji, a 
także później, poniesie przede wszystkim przemysł lotniczy, toteż konieczne jest zapobieżenie 
jego przegłosowywaniu przy podejmowaniu kluczowych decyzji w radzie administracyjnej 
również we wcześniejszych fazach.

Poprawkę złożyła Rebecca Harms

Poprawka 61
Załącznik Artykuł 4 ustęp 5a (nowy)

5a. Należy poinformować Parlament 
Europejski i przekazać mu generalny plan 
ATM.

Or. en
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Poprawkę złożył Philippe Busquin

Poprawka 62
Załącznik Artykuł 6 ustęp 1

1. Dyrektor wykonawczy jest 
odpowiedzialny za codzienne zarządzanie 
wspólnym przedsiębiorstwem i jest jego 
prawnym przedstawicielem. Wyznacza go
rada administracyjna na podstawie 
propozycji Komisji. Jest on w pełni 
niezależny w wykonywaniu swej funkcji.

1. Dyrektora wykonawczego wyznacza rada 
administracyjna na podstawie propozycji 
Komisji i Eurocontrol.

Or. en

Uzasadnienie

Autorem propozycji powinni być dwaj członkowie założyciele - Komisja Europejska i 
Eurocontrol, których wkład jest równy.

Poprawkę złożyła Erna Hennicot-Schoepges

Poprawka 63
Załącznik Artykuł 8 litera a) i litera b) część wprowadzająca

1a. Rola i wkład Eurocontrol są określone 
w umowie zawartej ze wspólnym 
przedsiębiorstwem SESAR. Umowa ta:

a) Eurocontrol dzieli się ze wspólnym 
przedsiębiorstwem rezultatami fazy 
definiowania;

a) określa warunki przekazywania 
rezultatów fazy definiowania i ich 
wykorzystania razem ze wspólnym 
przedsiębiorstwem;

b) Eurocontrol powierza się następujące
zadania, które wynikają z realizacji „planu” 
jak również związanych z nim funduszy:

b) opisuje zadania i obowiązki Eurocontrol 
w zakresie wdrożenia „planu generalnego 
ATM”, takie jak:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu wyjaśnienie roli i zakresu obowiązków Eurocontrol w trakcie fazy 
rozwoju i powinna być rozpatrywana razem z poprawką do art. 8 ust. 1 załącznika.
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Poprawkę złożyła Britta Thomsen

Poprawka 64
Załącznik Artykuł 17

Wspólne przedsiębiorstwo jest właścicielem 
wszelkich dóbr materialnych i 
niematerialnych, które zostały mu 
powierzone na okres fazy realizacji projektu 
SESAR.

Wspólne przedsiębiorstwo jest właścicielem 
wszelkich dóbr materialnych i 
niematerialnych, które zostały wytworzone 
przez wspólne przedsiębiorstwo SESAR lub 
mu powierzone na okres fazy rozwoju
projektu SESAR zgodnie z umowami z 
członkami zawartymi przez wspólne 
przedsiębiorstwo SESAR. Wspólne 
przedsiębiorstwo może przyznać prawo 
dostępu do wiedzy nabytej w związku z 
projektem w szczególności swoim 
członkom, jak również państwom 
członkowskim WspólnotyEuropejskiej i/lub 
Eurocontrol dla ich własnych celów o 
charakterze niehandlowym.

Or. da

Uzasadnienie

Jest to istotna poprawka, która wymaga wnikliwego rozważenia, ponieważ wprowadza ona 
przepisy prawne dotyczące prawa własności. Należy określić, że członkowie wspólnego 
przedsiębiorstwa oraz państwa członkowskie UE mają dostęp do wiedzy uzyskanej w ramach 
projektu. SESAR ustanowi standardy przyszłej technologii, programów i elementów 
zarządzania ruchem lotniczym, przyjęte od tego czasu przez europejski przemysł lotniczy oraz 
inne przedsiębiorstwa w ramach pracy nad własnymi produktami. W związku z tym należy 
zapobiec posiadaniu przez prywatne przedsiębiorstwa praw własności do technologii, 
programu lub elementu, który ma zasadnicze znaczenie dla stworzenia nowego produktu. 
Celem poprawki jest uniknięcie powstania europejskiego monopolu w dziedzinie zarządzania 
ruchem lotniczym.
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