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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 51
Skäl 2

(2) Projektet för modernisering av den 
europeiska flygledningstjänsten, nedan kallat 
SESAR, behandlar de tekniska aspekterna av 
det gemensamma europeiska luftrummet. 
Syftet är att bygga upp en 
flygledningsstruktur inom gemenskapen som 
främjar en säker och miljövänlig utveckling 
av flygtransporterna och drar nytta av de 
tekniska framsteg som gjorts inom ramen för 
andra program, t.ex. Galileo. 

(2) Projektet för modernisering av den 
europeiska flygledningstjänsten, nedan kallat 
SESAR, behandlar de tekniska aspekterna av 
det gemensamma europeiska luftrummet. 
Syftet är att bygga upp en 
flygledningsstruktur inom gemenskapen som 
främjar en säker, energieffektiv och 
miljövänlig utveckling av flygtransporterna 
och drar nytta av de tekniska framsteg som 
gjorts inom ramen för andra program, t.ex. 
Galileo. Syftet är även att integrera 
hastighetsbegränsning för luftfartyg, av 
energieffektivitetsskäl, och intensivt 
samarbete med väderleksprognostjänster 
för att minska luftfartens påverkan på 
klimatförändringen.
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Or. en

Motivering

Den större effektiviteten hos flygledningstjänsten har en potential att uppnå en bättre 
anpassad hastighetsbegränsning för att minska förbrukningen av fotogen, och den möjliggör 
även en styrning av flygplanen till flygrutter som enligt väderleksprognoserna är mindre 
känsliga för kondensstrimmor.

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 52
Skäl 17

(17) Det gemensamma företagets 
huvuduppgift bör vara att organisera och 
samordna SESAR genom att sammanföra 
offentliga och privata medel med hjälp av 
tekniskt bistånd utifrån, särskilt från 
företagets medlemmar och särskilt i fråga 
om erfarenheter från Eurocontrol.

(17) Det gemensamma företagets 
huvuduppgift bör vara att organisera och 
samordna SESAR genom att sammanföra 
offentliga och privata medel med hjälp av 
tekniskt bistånd utifrån, särskilt från 
företagets medlemmar och särskilt i fråga 
om erfarenheter och expertis från 
Eurocontrol.

Or. en

Motivering

Det är för tidigt att hänvisa till ESA innan resultaten är kända från SESARs utformningsfas 
rörande rollen för rymdbaserade system i det framtida systemet för flygledningstjänsten.
Hänvisningen till Eurocontrol måste kompletteras med ett omnämnande av denna 
organisations civila och militära expertis som täcker en period på 40 år.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 53
Artikel 1, punkt 1a (ny)

1a. ”SESAR-projektet” skall omfatta tre 
faser:
(a) Syftet med utformningsfasen är att 
fastställa de tekniska möjligheterna och de 
åtgärder som skall vidtas, och även att 
bestämma vilka prioriteringar som skall 
göras inom ramen för 
moderniseringsprogrammet och i samband 
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med planeringen för det praktiska 
genomförandet. Denna fas inleddes i 
oktober 2005 och beräknas slutföras i 
december 2007, då den skall resultera i 
översiktsplanen för flygledningstjänsten. 
Översiktsplanen för flygledningstjänsten
utarbetas av ett konsortium av företag 
under överinseende av Eurocontrol.
(b) Utvecklingsfasen inleds den 
1 januari 2008, efter det att rådet godkänt 
översiktsplanen för flygledningstjänsten, på 
förslag av kommissionen och efter samråd 
med Europaparlamentet. Utvecklingsfasen 
slutförs den 31 december 2013.
(c) Installationsfasen inleds 
den 1 januari 2014 och slutförs 
den 31 december 2020, och den kommer att 
omfatta storskalig produktion samt 
installationen av den nya infrastrukturen 
för flygledningstjänsten. Kommissionen 
skall för Europaparlamentet och rådet 
lägga fram ett förslag som definierar:
(i) övergången från utvecklingsfas till 
installationsfas,
(ii) återbetalningsskyldigheterna för det 
organ som efterträder det gemensamma 
företaget SESAR och
(iii) överföringen av utvalda materiella och 
immateriella tillgångar till det nya organ 
som efterträder det gemensamma företaget 
SESAR.

Or. en

Motivering

Med tanke på behovet av bättre lagstiftning och tydlig ansvarsfördelning bör denna 
förordning definiera faserna i fråga om tidsramar och vilka mål som bör uppnås under de 
tre faserna, allt detta under beaktande av lagstiftarnas och andra berörda parters 
ansvarsområden.
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Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 54
Artikel 1, punkt 2, strecksats 1a (ny)

– Att integrera hastighetsbegränsning för 
luftfartyg, av energieffektivitetsskäl, och 
väderleksprognostjänster för att minska 
luftfartens påverkan på klimatet.

Or. en

Motivering

Den större effektiviteten hos flygledningstjänsten har en potential att uppnå en bättre 
anpassad hastighetsbegränsning för att minska förbrukningen av fotogen, och den möjliggör 
även en styrning av flygplanen till flygrutter som enligt väderleksprognoserna är mindre 
känsliga för kondensstrimmor.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 55
Artikel 4, punkt 2

2. Gemenskapens bidrag skall i första hand 
komma från budgetarna för ramprogrammen 
för forskning och utveckling respektive
transeuropeiska nät.

2. Gemenskapens bidrag bör i första hand 
användas till integrationen av aspekter som 
berör energieffektivitet och minskningen av 
luftfartens påverkan på klimatet. De skall i 
första hand komma från budgetarna för 
ramprogrammen för forskning och 
utveckling och för transeuropeiska nät.

Or. en

Motivering

Den större effektiviteten hos flygledningstjänsten har en potential att uppnå en bättre 
anpassad hastighetsbegränsning för att minska förbrukningen av fotogen, och den möjliggör 
även en styrning av flygplanen till flygrutter som enligt väderleksprognoserna är mindre 
känsliga för kondensstrimmor.

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 56
Bilaga, artikel 3, punkt 1, led aa (nytt)
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(aa) en företrädare för militären,

Or. en

Motivering

Företrädarna för industrin bör utses av de relevanta branschorganen på gemenskapsnivå. 
Företrädaren för militären bör utses av det relevanta branschorgan som är ansvarigt för 
flygledningstjänsten på gemenskapsnivå.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 57
Bilaga, artikel 4, punkt 1

1. De företrädare som anges i artikel 3.1 a 
och b har rösträtt. 

1. Alla företrädare som anges i artikel 3.1
har med undantag av Europeiska 
rymdorganisationen (ESA) och 
Eurocontrol i enlighet med punkt 2 ett 
röstetal som står i proportion till deras 
bidrag till det gemensamma företaget 
SESARs medel.

Or. de

Motivering

ESA och Eurocontrol bör för att undvika en potentiell intressekonflikt endast vara 
representerade i styrelsen för tekniska frågor och i rådgivande funktion.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 58
Bilaga, artikel 4, punkt 2

2. Varje medlem skall ha ett röstetal som 
står i proportion till dess bidrag till 
företagets medel. Av det sammanlagda 
antalet röster skall emellertid gemenskapen 
och Eurocontrol ha minst 30 % vardera 
och den företrädare som anges i artikel 3, 
punkt 1 b minst 10 %.

2. Röstviktningen och det sammanlagda 
antalet röster skall se ut som följer:

(a) Gemenskapen skall ha maximalt 25 %,
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(b) samrådsorganet för industrin skall ha
25 %,
(c) EIB skall ha 5 %,
(d) och de andra offentliga [eller privata] 
företagen eller organen från tredje land 
skall ha resten av rösterna.

Or. de

Motivering

Gemenskapens röstetal skall vara maximalt 25 % av det sammanlagda antalet röster för att 
undvika att privata investerare trängs undan. ESA och Eurocontrol bör för att undvika en 
potentiell intressekonflikt endast vara representerade i styrelsen för tekniska frågor och i 
rådgivande funktion.

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 59
Bilaga, artikel 4, punkt 2

2. Varje medlem skall ha ett röstetal som 
står i proportion till dess bidrag till 
företagets medel. Av det sammanlagda 
antalet röster skall emellertid gemenskapen 
och Eurocontrol ha minst 30 % vardera och 
den företrädare som anges i artikel 3, 
punkt 1 b minst 10 %.

2. Varje medlem skall ha ett röstetal som 
står i proportion till dess bidrag till 
företagets medel. Av det sammanlagda 
antalet röster skall emellertid gemenskapen 
och Eurocontrol ha minst 30 % vardera och 
företrädare för industrin skall ha 25 %.

Or. en

Motivering

Europeiska kommissionen och Eurocontrol utgör grundarna, som anmodades att bidra med 
en tredjedel var. Industrin förväntades bidra med en tredjedel men har ännu inte gett någon 
garanti om bidrag i denna storleksordning.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 60
Bilaga, artikel 4, punkt 3, stycke 1a (nytt)

Beslut av grundläggande betydelse, framför 
allt sådana som rör artikel 5.1 a, c, e, f, g, i, 
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k, l och m, kan endast fattas med samtycke 
från luftfartsindustrin i dess egenskap av 
medlem eller företrädare i det rådgivande 
branschorganet.

Or. de

Motivering

Eftersom kostnaderna för och riskerna med det framtida europeiska systemet för 
flygledningstjänsten (SESAR) efter slutförandet av genomförandefasens utvecklingsfas per 
den 31 december 2013 och även därefter i första hand skulle bli luftfartsindustrins ansvar är 
det nödvändigt att se till att luftfartsindustrin inte heller under de tidigare faserna körs över i 
samband med beslut av grundläggande betydelse fattade i styrelsen.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 61
Bilaga, artikel 4, punkt 5a (ny)

5a. Översiktsplanen för 
flygledningstjänsten skall meddelas och 
översändas till Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag från Philippe Busquin

Ändringsförslag 62
Bilaga, artikel 6, punkt 1

1. Den verkställande direktören skall leda 
det löpande arbetet i företaget, och är dess 
företrädare i rättsligt hänseende. Han eller 
hon skall utses av styrelsen efter förslag från 
kommissionen. Den verkställande 
direktören skall vara oavhängig i sitt 
tjänsteutövande.

1. Den verkställande direktören skall utses 
av styrelsen efter förslag från kommissionen
och Eurocontrol.

Or. en
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Motivering

Förslaget bör samordnas av de två grundarna, Europeiska kommissionen och Eurocontrol, 
som bidrar i lika stor utsträckning.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 63
Bilaga, artikel 8, punkt 1a (ny), led a och led b, inledningen

1a. Eurocontrols roll och bidrag skall 
fastställas i ett avtal med det gemensamma 
företaget SESAR. I detta avtal skall:

a) Eurocontrol skall tillhandahålla
företaget resultaten från utformningsfasen.

a) formerna bestämmas för överföringen av 
utformningsfasens resultat till det 
gemensamma företaget och för 
användningen av dessa resultat,

b) Eurocontrol skall få ansvaret för 
följande arbetsuppgifter – som följer av
genomförandet av planen – och de medel 
som avsatts för dem:

b) Eurocontrols arbetsuppgifter och 
ansvarsområden definieras med tanke på
genomförandet av översiktsplanen för 
flygledningtjänsten; till dessa hör:

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att klargöra Eurocontrols roll och ansvarsområden under 
utvecklingsfasen, och det bör behandlas tillsammans med ändringsförslaget till artikel 8.1 i 
bilagan.

Ändringsförslag från Britta Thomsen

Ändringsförslag 64
Bilaga, artikel 17

Företaget skall vara ägare till alla materiella 
och immateriella tillgångar som skapas för
eller överlåts till företaget för SESARs 
genomförandefas.

Företaget skall vara ägare till alla materiella 
och immateriella tillgångar som skapas av 
det gemensamma företaget SESAR eller 
överlåts till företaget för SESARs 
utvecklingsfas i enlighet med de 
medlemsavtal som träffats av det 
gemensamma företaget SESAR. Företaget 
skall bevilja tillgång till den kunskap som 
projektet genererat, i synnerhet för dess 
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medlemmar och Europeiska unionens 
medlemsstater och/eller Eurocontrol om det 
rör sig om deras egna – och samtidigt 
icke-kommersiella – syften.

Or. da

Motivering

Detta är ett viktigt ändringsförslag som bör föranleda noggranna överväganden eftersom 
ändringsförslaget i fråga omfattar de rättsliga bestämmelser som rör äganderätt. Det är 
viktigt att fastslå i texten att det gemensamma företagets medlemmar och EU:s medlemsstater 
skall få tillgång till den kunskap som projektet genererar. SESAR kommer att tillhandahålla 
de standarder för teknik, program, och komponenter i system för flygledningstjänsten som 
luftfartsindustrin inom EU och andra företag kommer att använda i sin egen 
produktutveckling. I detta sammanhang är det därför viktigt att förhindra att privata företag 
får äganderätt till teknik, program eller komponenter som är nödvändiga i utvecklingen av 
nya produkter. Syftet med ändringsförslaget är att undvika en monopolisering av den 
europeiska flygledningstjänsten.


