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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 51
Uvodna izjava 2

(2)Projekt posodobitve upravljanja zračnega 
prometa v Evropi, v nadaljnjem besedilu 
„projekt SESAR“, je tehnološki del enotnega 
evropskega neba. Njegov namen je opremiti 
Skupnost z učinkovito infrastrukturo za 
nadzor, ki bo omogočila razvoj varnega in 
okolju prijaznega zračnega prevoza ter bo v 
celoti izkoristila tehnološke pridobitve, ki jih 
prinašajo programi, kot je GALILEO.

(2)Projekt posodobitve upravljanja zračnega 
prometa v Evropi, v nadaljnjem besedilu 
„projekt SESAR“, je tehnološki del enotnega 
evropskega neba. Njegov namen je opremiti
Skupnost z učinkovito infrastrukturo za 
nadzor, ki bo omogočila razvoj varnega, 
energetsko učinkovitega in okolju 
prijaznega zračnega prevoza ter bo v celoti 
izkoristila tehnološke pridobitve, ki jih 
prinašajo programi, kot je GALILEO. 
Njegov namen je tudi vključitev upravljanja 
hitrosti zračnega prometa, zaradi 
energetske učinkovitosti, in intenzivnega 
sodelovanja s službami za napovedovanje 
vremena, tako da se zmanjša vpliv letalstva 
na podnebne spremembe.
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Or. en

Obrazložitev

Zaradi boljše zmogljivosti upravljanja zračnega prometa se lahko izboljša upravljanje 
prilagojene hitrosti, pri čemer se zmanjša poraba kerozina, in omogoči vodenje letal po 
poteh, na katerih je glede na vremensko napoved manjša možnost za nastajanje 
kondenzacijskih pramenov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philippe Busquin

Predlog spremembe 52
Uvodna izjava 17

(17)Glavni nalogi skupnega podjetja morata 
biti organizacija in usklajevanje projekta 
SESAR preko povezovanja javnih in 
zasebnih sredstev ter s podporo zunanjih 
tehničnih virov, ki izvirajo predvsem iz 
članov, in še posebej na podlagi 
Eurocontrolovih izkušenj.

(17)Glavni nalogi skupnega podjetja morata 
biti organizacija in usklajevanje projekta 
SESAR preko povezovanja javnih in 
zasebnih sredstev ter s podporo zunanjih 
tehničnih virov, ki izvirajo predvsem iz 
članov, in še posebej na podlagi 
Eurocontrolovih izkušenj in njegovega 
strokovnega znanja.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na Evropsko vesoljsko agencijo pred objavo rezultatov opredelitvene faze SESAR 
v zvezi z vlogo sistemov, povezanih z vesoljem, v prihodnjih sistemih za upravljanje zračnega 
prometa ni primerno. Ob sklicevanju na izkušnje Eurocontrola je treba omeniti tudi strokovno 
znanje na civilnem in vojaškem področju, ki si ga je ta organizacija pridobila v štiridesetih 
letih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 53
Člen 1, odstavek 1 a (novo)

1a. Projekt SESAR vključuje tri faze:
(a) „opredelitveno fazo,“ katere namen je 
določiti tehnične možnosti in stopnje, ki jih 
je treba izvesti, ter prednostne naloge v 
programu posodobitve in načrte operativne 
izvedbe. Začela se je oktobra 2005, končala 
pa naj bi se decembra 2007 z glavnim 
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načrtom za upravljanje zračnega prometa. 
Glavni načrt za upravljanje zračnega 
prometa bo izdelal konzorcij podjetij, ki ga 
nadzoruje Eurocontrol;
(b) „razvojna faza“ se bo začela 
1. januarja 2008, potem ko bo Svet na 
predlog Komisije in po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom potrdil glavni 
načrt za upravljanje zračnega prometa. 
Razvojna faza se bo končala
31. decembra 2013;
(c) „razširitvena faza“ se bo začela 
1. januarja 2014 in končala
31. decembra 2020 ter bo zajemala
velikoserijsko proizvodnjo in uveljavitev
nove infrastrukture za upravljanje 
zračnega prometa. Komisija predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu predlog, 
ki opredeljuje:
(i) prehod iz razvojne v razširitveno fazo,
(ii) mehanizme za povračilo, ki jih 
uporabljajo vsi organi, ki nasledijo skupno 
podjetje SESAR, in
(iii) prenos izbranih materialnih in 
nematerialnih dobrin v nov organ, ki 
nasledi skupno podjetje SESAR.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi boljše pravne ureditve in jasnosti o odgovornosti mora ta uredba opredeliti faze glede 
rokov in glede tega, kaj je treba doseči v teh fazah, ob upoštevanju odgovornosti 
zakonodajalcev in drugih zadevnih organov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 54
Člen 1, odstavek 2, alinea 1 a (novo)

– vključevanje upravljanja hitrosti 
zračnega prometa zaradi energetske 
učinkovitosti in služb za napoved vremena, 
tako da se zmanjša vpliv letalstva na 
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podnebne razmere;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi boljše zmogljivosti upravljanja zračnega prometa se lahko izboljša upravljanje 
prilagojene hitrosti, pri čemer se zmanjša poraba kerozina, in omogoči vodenje letal po 
poteh, na katerih je glede na vremensko napoved manjša možnost za nastajanje 
kondenzacijskih pramenov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 55
Člen 4, odstavek 2

2. Prispevek Skupnosti prihaja predvsem iz 
proračuna okvirnih programov za raziskave 
in razvoj in vseevropskih omrežij.

2. Prispevek Skupnosti se mora uporabiti 
zlasti za vključevanje vidikov, povezanih z 
energetsko učinkovitostjo in 
zmanjševanjem vpliva letalstva na 
podnebje. Ta prispevek prihaja predvsem iz 
proračuna okvirnih programov za raziskave 
in razvoj ter iz proračuna vseevropskih 
omrežij.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi boljše zmogljivosti upravljanja zračnega prometa se lahko izboljša upravljanje 
prilagojene hitrosti, pri čemer se zmanjša poraba kerozina, in omogoči vodenje letal po 
poteh, na katerih je glede na vremensko napoved manjša možnost za nastajanje 
kondenzacijskih pramenov.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philippe Busquin

Predlog spremembe 56
Priloga, člen 3, odstavek 1, točka (a a) (novo)

(aa) predstavnik vojske;
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Or. en

Obrazložitev

Predstavnike industrije morajo imenovati ustrezne predstavniške organizacije na evropski 
ravni. Predstavnika vojske morajo imenovati ustrezne predstavniške organizacije, ki se 
ukvarjajo z upravljanjem zračnega prometa na evropski ravni. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 57
Priloga, člen 4, odstavek 1

1. Predstavniki iz člena 3(1)(a) in (b) so 
upravičeni do glasovalne pravice.

1. Vsi predstavniki iz člena 3(1) razen 
Evropske vesoljske agencije in 
Eurocontrola so glede na odstavek 2 
upravičeni do ponderiranih glasov, ki 
ustrezajo njihovemu prispevku v proračun
skupnega podjetja SESAR.

Or. de

Obrazložitev

Da se prepreči morebitno navzkrižje interesov, bi morala biti Evropska vesoljska agencija in 
Eurocontrol v upravnem odboru zastopana le v smislu tehnične zmogljivosti in svetovalne 
vloge.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 58
Priloga, člen 4, odstavek 2

2. Člani skupnega podjetja razpolagajo s 
sorazmernim številom glasov glede na 
njihov prispevek k sredstvom skupnega 
podjetja. Vendar Skupnost in Eurocontrol 
razpolagata vsak posebej z najmanj 30 % 
skupnega števila glasov, predstavnik 
uporabnikov zračnega prostora iz člena 3 
odstavka 1(b) pa z najmanj 10 % skupnega 
števila glasov.

2. Ponderiranje in skupno število glasov je 
naslednje:

(a) Skupnost ima največ 25 % glasov,
(b) posvetovalni organ panoge ima 25 %
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glasov,
(c) Evropska investicijska banka ima 5 %
glasov,
(d) druga javna (ali zasebna) podjetja ali 
subjekti v tretjih državah imajo preostale 
glasove.

Or. de

Obrazložitev

Skupnost ne sme imeti več kot 25 % glasov za zagotovitev, da zasebni vlagatelji niso izvzeti. 
Da se prepreči morebitno navzkrižje interesov, bi morala biti Evropska vesoljska agencija in 
Eurocontrol v upravnem odboru zastopana le v smislu tehnične zmogljivosti in svetovalne 
vloge. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philippe Busquin

Predlog spremembe 59
Priloga, člen 4, odstavek 2

2. Člani skupnega podjetja razpolagajo s 
sorazmernim številom glasov glede na 
njihov prispevek k sredstvom skupnega 
podjetja. Vendar Skupnost in Eurocontrol 
razpolagata vsak posebej z najmanj 30 %
skupnega števila glasov, predstavnik 
uporabnikov zračnega prostora iz člena 3 
odstavka 1(b) pa z najmanj 10 % skupnega 
števila glasov.

2. Člani skupnega podjetja razpolagajo s 
sorazmernim številom glasov glede na 
njihov prispevek k sredstvom skupnega 
podjetja. Vendar Skupnost in Eurocontrol 
razpolagata vsak posebej z najmanj 30 %
skupnega števila glasov, predstavniki 
panoge pa imajo 25 %.

Or. en

Obrazložitev

Evropska Komisija in Eurocontrol sta ustanovna člana, ki bi morala prispevati vsak po eno 
tretjino sredstev. Panoga naj bi prispevala tretjino sredstev, vendar doslej še ni zagotovila 
sredstev v tej višini. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Paul Rübig

Predlog spremembe 60
Priloga, člen 4, odstavek 3
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3. Sklepi upravnega odbora se sprejema z 
navadno večino oddanih glasov, razen v 
primeru nasprotnih določb v tem statutu.

3. Sklepi upravnega odbora se sprejemajo z 
navadno večino oddanih glasov, razen v 
primeru nasprotnih določb v tem statutu.

Sklepi, ki so bistvenega pomena, zlasti v 
zvezi z nalogami iz člena 5(1) (a),(c), (e), 
(f), (g), (i), (k), (l) in (m) se lahko sprejmejo 
le v soglasju z letalsko industrijo, ki ima
člana ali predstavnika v posvetovalnem 
organu panoge.

Or. de

Obrazložitev

Ker mora stroške in tveganja prihodnjega evropskega sistema za upravljanje zračnega 
prometa SESAR nositi predvsem letalska industrija, ki si prizadeva, da bi razvojno fazo 
zaključila do 31. decembra 2013, tj. med prehodnimi in nadaljnjimi fazami, je treba 
zagotoviti, da ni letalska industrija preglasovana niti v pripravljalnih fazah v zvezi s sklepi, ki 
so bistvenega pomena in ki jih sprejme upravni odbor.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Rebecca Harms

Predlog spremembe 61
Priloga, člen 4, odstavek 5 a (novo)

5a. Glavni načrt za upravljanje zračnega 
prometa se predloži Evropskemu 
parlamentu.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Philippe Busquin

Predlog spremembe 62
Priloga, člen 6, odstavek 1

1. Izvršni direktor je pristojen za tekoče 
upravljanje skupnega podjetja in je njegov 
zakoniti zastopnik. Na predlog Komisije ga
imenuje upravni odbor. Svoje naloge 
opravlja povsem neodvisno.

1. Na predlog Komisije in Eurocontrola 
imenuje izvršnega direktorja upravni odbor. 

Or. en
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Obrazložitev

Izvršnega direktorja morata predlagati ustanovna člana, tj. Evropska komisija in 
Eurocontrol, pri čemer mora biti predlog usklajen na podlagi enakovredne udeležbe obeh.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Erna Hennicot-Schoepges

Predlog spremembe 63
Priloga, člen 8, točki (a) in (b), uvodni del

1a. Vloga in prispevek Eurocontrola sta 
določena v sporazumu s skupnim podjetjem 
SESAR. Ta sporazum:

a) Eurocontrol deli rezultate opredelitvene 
faze s skupnim podjetjem;

a) določa načine prenosa in uporabo 
rezultatov opredelitvene faze s skupnim 
podjetjem;

b) se Eurocontrolu zaupa odgovornost za 
naslednje naloge, ki izhajajo iz izvajanja 
„načrta“, ter upravljanje s tem povezanih 
sredstev:

b) opisuje naloge in odgovornosti 
Eurocontrola pri izvajanju „glavnega 
načrta za upravljanje zračnega prometa“, 
kot so:

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se poskušajo pojasniti vloga in odgovornosti Eurocontrola med 
razvojno fazo, zato ga je treba obravnavati skupaj s predlogom spremembe k členu 8(1) 
Priloge.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Britta Thomsen

Predlog spremembe 64
Priloga, člen 17

Skupno podjetje je lastnik vseh ustvarjenih 
ali za izvedbeno fazo projekta SESAR 
prepuščenih materialnih in nematerialnih 
dobrin. 

Skupno podjetje je lastnik vseh materialnih 
in nematerialnih dobrin, ki jih ustvari 
skupno podjetje SESAR ali so nanj 
prenesena za razvojno fazo projekta 
SESAR, v skladu s sporazumi med člani in 
skupnim podjetjem SESAR. Skupno 
podjetje omogoči dostop do znanja, ki se 
pridobi v zvezi s projektom, zlasti svojim 
članov in državam članicam ES in/ali 
članom Eurocontrola za lastne netržne 
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namene.

Or. da

Obrazložitev

To je pomemben predlog spremembe, ki ga je treba natančno preučiti, ker uvaja pravne 
določbe v zvezi z lastninskimi pravicami. Pomembno je navesti, da imajo člani skupnega 
podjetja in države članice EU dostop do znanja, ki se pridobi v zvezi s projektom. SESAR bo 
vzpostavil standarde za prihodnjo tehnologijo upravljanja zračnega prometa, programe in 
elemente, ki jih bodo v prihodnosti sprejeli evropska letalska industrija in druga podjetja pri 
razvijanju lastnih izdelkov. Zato je treba preprečiti, da ima lastninske pravice za tehnologijo, 
program ali element, ki je bistven za razvoj novega izdelka, zasebno podjetje. Ta predlog 
spremembe je oblikovan tako, da preprečuje izoblikovanje evropskega monopola nad 
upravljanjem zračnega prometa.
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