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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 51
Considerando 2

(2) O projecto de modernização da gestão do 
tráfego aéreo na Europa, a seguir designado 
por "Projecto SESAR", abrange a 
componente tecnológica do Céu Único 
Europeu. O objectivo é dotar a Comunidade 
de uma infra-estrutura de controlo eficiente, 
que permita desenvolver transportes aéreos 
seguros e respeitadores do ambiente, tirando 
pleno proveito dos progressos tecnológicos 
alcançados com programas como o 
Programa GALILEO.

(2) O projecto de modernização da gestão do 
tráfego aéreo na Europa, a seguir designado 
por "Projecto SESAR", abrange a 
componente tecnológica do Céu Único 
Europeu. O objectivo é dotar a Comunidade 
de uma infra-estrutura de controlo eficiente, 
que permita desenvolver transportes aéreos 
seguros, energeticamente eficazes e 
respeitadores do ambiente, tirando pleno 
proveito dos progressos tecnológicos 
alcançados com programas como o 
Programa GALILEO. Visa também integrar
simultaneamente a gestão da velocidade, 
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por razões de eficácia energética, e uma
cooperação intensa com os serviços de 
previsão meteorológica, a fim de reduzir o 
impacto da aviação nas alterações 
climáticas.

Or. en

Justificação

A melhoria do desempenho da gestão do tráfego aéreo apresenta um potencial de gestão de 
uma velocidade mais adaptada para reduzir o consumo de querosene e permite guiar os 
aviões para rotas que, em função das previsões meteorológicas, são menos sensíveis à 
produção de rastos de condensação.

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 52
Considerando 17

(17) A empresa comum deverá ter como 
tarefa principal a organização e coordenação 
do Projecto SESAR, mediante a combinação 
de fundos públicos e privados, apoiando-se 
nos recursos técnicos externos, 
nomeadamente provenientes dos seus 
membros e, em particular, na experiência do 
Eurocontrol.

(17) A empresa comum deverá ter como 
tarefa principal a organização e coordenação 
do Projecto SESAR, mediante a combinação 
de fundos públicos e privados, apoiando-se 
nos recursos técnicos externos, 
nomeadamente provenientes dos seus 
membros e, em particular, na experiência e 
know-how do Eurocontrol.

Or. en

Justificação

A referência à ESA é prematura antes dos resultados da fase de definição SESAR sobre o 
papel dos sistemas espaciais no futuro sistema ATM. A referência à experiência do 
Eurocontrol deve ser completada mencionando os 40 anos de know-how civil e militar desse 
organismo.
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Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 53
Artigo 1, nº 1 bis (novo)

1 bis. O "projecto SESAR" terá três fases:

a) A "fase de definição" tem por objectivo 
definir as opções tecnicas, os passos a dar e 
as prioridades dos programas de 
modernização, bem como os planos 
operacionais de implementação. Esta fase 
iniciou-se em Outubro de 2005 e deverá 
terminar em Dezembro de 2007, com o 
Plano Director de ATM. O Plano Director 
de ATM está a ser elaborado por um 
consórcio de empresas sob a supervisão do 
Eurocontrol;
b) A "fase de desenvolvimento"terá início 
em 1 de Janeiro de 2008, na sequência da 
aprovação pelo Conselho do Plano Director 
de ATM, com base numa proposta da 
Comissão e após consulta ao Parlamento 
Europeu. A fase de desenvolvimento
terminará em 31 de Dezembro de 2013;
c) A "fase de implantação" iniciar-se-á em 
1 de Janeiro de 2014, terminará em 31 de 
Dezembro de 2020 e incluirá a produção e 
implementação em ampla escala da nova 
infra-estrutura de ATM. A Comissão 
apresentará a proposta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, definindo:
i) a transição da fase de desenvolvimento
para a fase de implantação,

ii) os mecanismos de reembolso que 
qualquer nova entidade que suceda à 
empresa comum SESAR deverá assegurar, 
e
iii) a transferência de bens tangíveis e 
intangíveis para a nova entidade que 
suceda à empresa comum SESAR.

Or. en
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Justificação

Por razões de melhor regulamentação e clareza de responsabilidade, o regulamento deve 
definir as fases em termos de períodos de tempo e de resultados a obter durante as três fases, 
prestando simultaneamente atenção às responsabilidades dos legisladores e de outros 
organismos implicados.

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 54
Artigo 1, nº 2, travessão 1 bis (novo)

- integrar a gestão da velocidade das 
aeronaves, por razões de eficácia
energética, e os serviços de previsão 
meteorológica, a fim de reduzir o impacto 
da aviação sobre o clima;

Or. en

Justificação

A melhoria do desempenho da gestão do tráfego aéreo apresenta um potencial de gestão de 
uma velocidade mais adaptada para reduzir o consumo de querosene e permite guiar os 
aviões para rotas que, em função das previsões meteorológicas, são menos sensíveis à
produção de rastos de condensação.

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 55
Artigo 4, nº 2

2. A contribuição da Comunidade provém, 
nomeadamente, do orçamento dos
programas-quadro de investigação e 
desenvolvimento e das redes transeuropeias.

2. A contribuição da Comunidade deveria 
em particular ser utilizada para integrar os 
aspectos relativos à eficácia energética e à 
redução do impacto da aviação no clima. 
Ela provém, nomeadamente, do orçamento 
dos programas-quadro de investigação e 
desenvolvimento e das redes transeuropeias.

Or. en
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Justificação

A melhoria do desempenho da gestão do tráfego aéreo apresenta um potencial de gestão de 
uma velocidade mais adaptada para reduzir o consumo de querosene e permite guiar os 
aviões para rotas que, em função das previsões meteorológicas, são menos sensíveis à 
produção de rastos de condensação.

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 56
Anexo, artigo 3, nº 1, alínea (a bis) (nova)

a bis) um representante do sector militar;

Or. en

Justificação

Os representantes da indústria deveriam ser designados pelas organizações representativas a 
nível europeu. O representante da autoridade militar deveria ser designado pela organização 
representativa que se ocupa da estratégia ATM a nível europeu.

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 57
Anexo, artigo 4, nº 1

1. Os representantes referidos no nº 1,
alíneas a) e b), do Artigo 3º beneficiam do
direito de voto.

1. Todos os representantes referidos no nº 1 
do Artigo 3º, com excepção da Agência 
Espacial Europeia (ESA) e do Eurocontrol,
beneficiam de um direito de voto ponderado 
na proporção da sua contribuição para os 
fundos da empresa comum SESAR e 
sujeito às disposições do nº 2.

Or. de

Justificação

Para prevenir eventuais conflitos de interesses, a ESA e o Eurocontrol deveriam ser membros 
do conselho de administração unicamente a título técnico e consultivo.
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Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 58
Anexo, Artigo 4, nº 2

2. Os membros da empresa comum dispõem 
de um número de votos proporcional à sua 
contribuição para o fundo da empresa. 
Contudo, a Comunidade e o Eurocontrol 
dispõem, cada, de pelo menos 30% do 
número total de votos e o representante dos 
utilizadores do espaço aéreo referido na 
alínea b) do n.º 1 do Artigo 3º de pelo 
menos 10% do número total de votos.

2. A ponderação dos votos e o número total 
de votos são os seguintes:

a) a Comunidade dispõe de não mais que 
25%,
b) o órgão consultivo da indústria dispõe de 
25%,
c) o BEI dispõe de 5%;
d) qualquer outra empresa ou organismo 
público [ou privado] de países terceiros 
dispõe dos votos restantes.

Or. de

Justificação

Os direitos de voto da Comunidade não deveriam ser superiores a 25% para não excluir o 
investimento privado. Além disso, para prevenir eventuais conflitos de interesses, a ESA e o 
Eurocontrol deveriam ser membros do conselho de administração unicamente a título técnico 
e consultivo.

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 59
Anexo, Artigo 4, nº 2

2. Os membros da empresa comum dispõem 
de um número de votos proporcional à sua 
contribuição para o fundo da empresa. 
Contudo, a Comunidade e o Eurocontrol 
dispõem, cada, de pelo menos 30% do 
número total de votos e o representante dos 
utilizadores do espaço aéreo referido na 
alínea b) do n.º 1 do Artigo 3º de pelo 

2. Os membros da empresa comum dispõem 
de um número de votos proporcional à sua 
contribuição para o fundo da empresa. 
Contudo, a Comunidade e o Eurocontrol 
dispõem, cada, de pelo menos 30% do 
número total de votos e os representantes da 
indústria de 25%.
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menos 10% do número total de votos.

Or. en

Justificação

A Comissão Europeia e o Eurocontrol são os membros fundadores a quem se pediu que 
contribuíssem com um terço cada. Esperava-se que a indústria contribuísse também com um 
terço, mas até ao presente esta não deu garantias de uma contribuição a esse nível. 

Alteração apresentada por Paul Rübig

Alteração 60
Anexo, Artigo 4, nº 3

3. Salvo disposição em contrário dos 
presentes estatutos, as decisões do Conselho 
de Administração são tomadas por maioria 
simples dos votos expressos.

3. Salvo disposição em contrário dos 
presentes estatutos, as decisões do Conselho 
de Administração são tomadas por maioria 
simples dos votos expressos.

As decisões de importância fundamental, 
como as visadas no artigo 5º, nº 1, alíneas 
a), c) , e), f), g), i), k), l) e m), apenas 
podem ser adoptadas com a aprovação da 
indústria aeronáutica na sua qualidade de 
membro ou de representante no seio do 
órgão consultivo do sector.

Or. de

Justificação

Como será essencialmente a indústria aeronáutica a suportar os custos e os riscos do futuro 
sistema europeu de gestão do tráfego aéreo SESAR após a fase de desenvolvimento em 31 de 
Dezembro de 2013, na chamada fase de implementação, e mesmo depois, importa que esta 
indústria não seja minoritária, incluindo durante as fases a montante, quando o conselho de 
administração delibera sobre questões fundamentais.

Alteração apresentada por Rebecca Harms

Alteração 61
Anexo, Artigo 4, nº 5 bis (novo)
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5 bis. O Plano Director ATM é comunicado 
e transmitido ao Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 62
Anexo, Artigo 6, nº1

1. 1. O director executivo é responsável pela 
gestão corrente da empresa comum, sendo 
igualmente o seu representante legal. É
nomeado pelo Conselho de Administração 
sob proposta da Comissão. Desempenha as 
suas funções com total independência.

1. O director executivo é nomeado pelo 
Conselho de Administração sob proposta da 
Comissão e do Eurocontrol. 

Or. en

Justificação

A proposta deveria ser coordenada pelos dois membros fundadores (Comissão Europeia e 
Eurocontrol) cuja contribuição é igual. 

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 63
Anexo, Artigo 8, nº 1 bis (novo) e alíneas a) e b)

1 bis. O papel e contribuição do 
Eurocontrol são definidos num acordo 
celebrado com a empresa comum SESAR. 
Esse acordo:

a) O Eurocontrol partilha com a empresa 
comum os resultados da fase de definição;

a) estabelecerá as modalidades da partilha 
e utilização dos resultados da fase de 
definição;

b) O Eurocontrol assume a 
responsabilidade pelas tarefas seguintes, 
que decorrem da execução do "plano", 
bem como a gestão dos correspondentes 
fundos:

b) descreverá as tarefas do Eurocontrol e as 
responsabilidades na execução do Plano 
Director de ATM, nomeadamente:

Or. en
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Justificação

Procura-se clarificar o papel e as responsabilidades do Eurocontrol durante a "fase de 
desenvolvimento". A alteração deve ser considerada em conjugação com a alteração ao nº 1 
do artigo 8º do anexo.

Alteração apresentada por Britta Thomsen

Alteração 64
Anexo, Artigo 17

A empresa comum é proprietária de todos os 
bens corpóreos e incorpóreos criados ou que 
lhe tenham sido cedidos para a fase de 
implementação do Projecto SESAR.

A empresa comum é proprietária de todos os 
bens corpóreos e incorpóreos criados pela 
empresa comum SESAR ou que lhe tenham 
sido cedidos para a fase de desenvolvimento
do Projecto SESAR nos termos dos acordos 
de adesão celebrados pela empresa comum 
SESAR. A empresa comum pode conceder 
direitos de acesso aos conhecimentos 
resultantes do projecto, em especial aos 
seus membros, mas também aos Estados-
Membros da União Europeia e/ou ao 
Eurocontrol para os respectivos objectivos 
não comerciais.

Or. da

Justificação

Esta é uma importante alteração e merece estudo atento, porque estabelece as disposições 
legais referentes aos direitos de propriedade. Importa que o texto preveja que os membros da 
empresa comum e os Estados-Membros da UE terão acesso aos conhecimentos desenvolvidos  
no âmbito do projecto. O SESAR produzirá as normas futuras das tecnologias, dos 
programas e dos elementos dos sistemas de gestão do tráfego aéreo que a indústria 
aeronáutica europeia e outras empresas utilizarão no desenvolvimento dos seus próprios 
produtos. Importa pois evitar que uma empresa privada detenha direitos de propriedade 
sobre uma tecnologia, um programa ou um elemento incontornáveis para o desenvolvimento 
de novos produtos. A alteração visa impedir o surgimento de monopólios na gestão do 
tráfego aéreo na Europa.
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