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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a v článku 7 Smlouvy 
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného textu

(Druh postupu  závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Rady o založení společného podniku na vytvoření evropského 
systému nové generace pro řízení letového provozu (SESAR)
(KOM(2005) 602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2005) 602)1,

– s ohledem na článek 171 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem 
(C6-0002/2006),

– s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu 
základu,

– s ohledem na články 51 a 35 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro 
dopravu a cestovní ruch (A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila 
odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 6 

(6) Po definiční fázi bude následovat 
prováděcí fáze plánu modernizace řízení 
letového provozu ve Společenství, 
rozdělená do dvou navazujících etap: 

(6) Po definiční fázi budou následovat dvě 
navazující fáze: vývoj (2008–2013) a 
zavádění (2014–2020).

  
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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vývoj (2008–2013) a zavádění (2014–
2020). 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl být zvažován společně s pozměňovacím návrhem k čl. 1 odst. 
1a (nový), jehož odůvodnění uvádí argumenty pro tři odlišné fáze, které jsou na sobě závislé.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 6a (nový)

(6a) Každá fáze by měla stanovit hlavní 
složky svého obsahu a zejména pro 
„zaváděcí fázi“ by měla být uvedena 
případná zákonná ustanovení budoucího 
návrhu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl být zvažován společně s pozměňovacím návrhem k čl. 1 odst. 
1a (nový). Ten uvádí úplnější odůvodnění.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 7

[(7) V souladu s čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) 
č. 550/2004 mohou poplatky za traťovou 
navigaci představovat příjmy ve prospěch 
projektů určených k tomu, aby pomohly 
určitým kategoriím uživatelů vzdušného 
prostoru nebo poskytovatelům letových 
navigačních služeb zlepšit společně sdílené 
infrastruktury letové navigace, zlepšit 
poskytování letových navigačních služeb a 
užívání vzdušného prostoru.]

[(7) V souladu s čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) 
č. 550/2004 mohou poplatky za traťovou 
navigaci představovat příjmy ve prospěch 
projektů určených k tomu, aby pomohly 
určitým kategoriím uživatelů vzdušného 
prostoru nebo poskytovatelům letových 
navigačních služeb zlepšit společně sdílené 
infrastruktury letové navigace, zlepšit 
poskytování letových navigačních služeb a 
užívání vzdušného prostoru.]

Odůvodnění

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) předpokládá existenci důvěryhodného 
mechanismu financování společných projektů. Vzhledem k tomu, že veřejné financování je 
zajištěno dohodou o rozpočtu pro období 2007–2013 dvou orgánů, Rady a Parlamentu, 
soukromý sektor nejprve vznesl námitky proti poplatkům za navigaci, doposud však 
nepředložil alternativní mechanismus ohledně svého finančního příspěvku. Proto se platnost 
tohoto bodu odůvodnění a příslušných článků v tomto dokumentu přechodně pozastavuje.
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Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 12

(12) S ohledem na počet účastníků, kteří 
musejí zasahovat do tohoto procesu i na 
finanční prostředky a nutné technické 
poradenství je bezpodmínečně nutné 
vytvořit právní subjekt schopný zajistit 
koordinované řízení prostředků 
přidělených projektu SESAR v průběhu 
prováděcí fáze.

(12) S ohledem na počet účastníků, kteří 
musejí zasahovat do tohoto procesu i na 
finanční prostředky a nutné technické 
poradenství je bezpodmínečně nutné 
vytvořit právní subjekt schopný zajistit 
koordinované řízení prostředků 
přidělených projektu SESAR v průběhu 
vývojové fáze.

Odůvodnění

Znění navržené Komisí není jasné vzhledem k tomu, že „provádění“ nepředstavuje 
samostatnou fázi. Provádění – podle pozměňovacího návrhu k čl. 1 odst. 1a (nový) – je 
součástí všech tří částí.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 13

(13) Tento subjekt, který odpovídá za 
řízení veřejného výzkumného projektu v 
evropském zájmu, je považován za 
mezinárodní organizaci podle druhé 
odrážky čl. 15 odst. 10 šesté směrnice 
Rady č. 77/388/EHS ze dne 17. května 
1977 o harmonizaci právních předpisů 
členských států týkajících se daní z obratu 
– Společný systém daně z přidané hodnoty: 
jednotný základ daně a podle druhé 
odrážky čl. 23 odst. 1 směrnice Rady 
92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné 
úpravě, držení, pohybu a sledování 
výrobků podléhajících spotřební dani. 

(13) Tento subjekt odpovídá za řízení 
veřejného výzkumného projektu v 
evropském zájmu podle druhé odrážky čl. 
15 odst. 10 šesté směrnice Rady č. 
77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o 
harmonizaci právních předpisů členských 
států týkajících se daní z obratu – Společný 
systém daně z přidané hodnoty: jednotný 
základ daně a podle druhé odrážky čl. 23 
odst. 1 směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 
25. února 1992 o obecné úpravě, držení, 
pohybu a sledování výrobků podléhajících 
spotřební dani.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl být vnímán v kontextu pozměňovacího návrhu k čl. 2 odst. 2, 
který stanoví, že „společné podniky“ se nepovažují za „mezinárodní organizace“ 
automaticky. 

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 17

(17) Hlavním úkolem společného podniku (17) Hlavním úkolem společného podniku 
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musí být organizovat a koordinovat projekt 
SESAR spojením veřejných a soukromých 
prostředků na základě externích 
technických zdrojů, zejména od svých 
členů s důrazem na zkušenosti organizace 
Eurocontrol.

musí být organizovat a koordinovat projekt 
SESAR spojením veřejných a soukromých 
prostředků na základě externích 
technických zdrojů, zejména od svých 
členů s důrazem na zkušenosti organizace 
Eurocontrol a Evropské agentury pro 
vesmír.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z logiky pozměňovacího návrhu k čl. 3 odst. 1 přílohy, kde 
je doplněna Evropská agentura pro vesmír (ESA) a je zde i uvedeno zdůvodnění tohoto kroku. 

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 18

(18) Za sídlo společného podniku by měl 
být zvolen Brusel, zejména aby byla
zjednodušena komunikace se zakládajícími 
členy.

(18) Sídlo společného podniku by mělo být 
zvoleno v souladu s ustanovením nařízení 
Rady 58/2003, zejména aby byla
zjednodušena komunikace se zakládajícími 
členy.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl být zvážen s ohledem na pozměňovací návrh k čl. 1 odst. 3, 
s ohledem na nařízení Rady č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 19

[(19) Jelikož poplatky za traťovou navigaci 
zcela hradí uživatelé vzdušného prostoru, 
tito uživatelé přispívají finančně na 
výzkumné a vývojové činnosti v odvětví 
řízení letového provozu. Z tohoto důvodu 
je vhodné jim v rámci společného podniku 
poskytnout vhodné zastoupení.]

[(19) Jelikož poplatky za traťovou navigaci 
zcela hradí uživatelé vzdušného prostoru, 
tito uživatelé přispívají finančně na 
výzkumné a vývojové činnosti v odvětví 
řízení letového provozu. Z tohoto důvodu 
je vhodné jim v rámci společného podniku 
poskytnout vhodné zastoupení.]

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění se pozastavuje – stejně jako ostatní články – do doby, dokud nebude 
zajištěn závazný mechanismus soukromého financování SESAR, partnerství soukromého a 
veřejného sektoru (PPP). 
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Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 20

(20) Je třeba vymezit pravidla organizace a 
fungování společného podniku, a to tím, že 
se vypracují stanovy společného podniku.

(20) Je třeba vymezit pravidla organizace,
fungování, zabránění střetu zájmů a 
postupy jmenování úředníků společného 
podniku, a to tím, že se vypracují stanovy 
společného podniku stanovené v příloze.

Odůvodnění

Měly by být vzaty v potaz dva další pozměňovací návrhy k čl. 3 odst. 1 nařízení a k čl. 6 odst. 
1 přílohy. 

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 20a (nový)

(20a) Evropský parlament by měl získat 
status pozorovatele ve správní radě 
společného podniku SESAR.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl být zvažován společně s pozměňovacím návrhem k čl. 3 odst. 
2 přílohy, při zohlednění stanoviska Evropského parlamentu ze dne 6. září 2005 (viz zpráva 
Barsi-Pataky A6-0212/2005 o programu Galileo).

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 21a (nový)

(21a) Žádosti o přistoupení by měly být 
schvalovány v souladu s ustanoveními 
čl. 1 odst. 3 přílohy.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl být zvažován společně s pozměňovacími návrhy k čl. 5a 
(nový), čl. 1 odst. 3a (nový) přílohy, čl. 4 odst. 1 přílohy, čl. 4 odst. 2 přílohy a čl. 5a (nový) 
přílohy.

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 21b (nový)
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(21b) Komise by měla Evropskému 
parlamentu a Radě předkládat každé tři 
roky zprávu provádění tohoto nařízení a 
v případě potřeby navrhnout jeho změny.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl být zvažován společně s pozměňovacím návrhem k čl. 6a 
(nový).

Pozměňovací návrh 13
Čl. 1 odst. 1

1. Na provedení vývojových činností 
prováděcí fáze projektu modernizace 
řízení letového provozu v Evropě (dále jen 
„projekt SESAR“) je vytvořen společný 
podnik (dále jen „společný podnik 
SESAR“), a to na období do 31. prosince 
2013. 

1. Tímto se vytváří společný podnik (dále 
jen „společný podnik SESAR“), jehož 
hlavním cílem je řídit činnosti vývojové 
fáze projektu SESAR a modernizace řízení 
letového provozu v Evropě (ATM) (dále 
jen „projekt SESAR“), a to na období
počínající datem, kdy Rada schválí 
generální plán ATM podle ustanovení 
článku 1a, do konce druhé fáze.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží učinit text navržený Komisí jasnější a vyjasnit pojmy a 
definice vývojové fáze.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 1 odst. 1a (nový)

1a. „Projekt SESAR“ se skládá ze tří fází:
a. „Definiční fáze“ má za cíl definovat 
terminologické možnosti a kroky, které je 
třeba podniknout, a priority 
v modernizačních programech, jakož i 
provozních prováděcích plánech. Byla 
zahájena v říjnu 2005 a její ukončení se 
očekává v prosinci 2007 a měla by vyústit 
v generální plán ATM. Generální plán 
ATM vypracuje sdružení podniků pod 
dohledem organizace Eurocontrol.
b. „Vývojová fáze“ začne 1. ledna 2008, 
po přijetí generálního plánu ATM Radou, 
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v souladu s návrhem Komise a po 
konzultaci s Evropským parlamentem. 
Vývojová fáze skončí 31. prosince 2013.
c. „Zaváděcí fáze“ začne 1. ledna 2014 a 
skončí 31. prosince 2020 a bude 
zahrnovat vytváření a provádění nové 
ATM infrastruktury. Komise předloží 
návrh Evropskému parlamentu a Radě, 
který přesně vymezí:
i. přechod od vývojové fáze do zaváděcí 
fáze,
ii. kompenzační mechanismus, který musí 
zaručit každý nástupnický subjekt 
společného podniku SESAR, a 
iii. převod hmotných a nehmotných aktiv 
na nový nástupnický subjekt společného 
podniku SESAR.

Odůvodnění

Z důvodu lepší regulace a vyjasnění odpovědnosti by toto nařízení mělo přesně vymezit 
jednotlivé fáze z hlediska časových lhůt a z hlediska toho, čeho je třeba v těchto třech fázích 
dosáhnout, a věnovat přitom pozornost povinnostem zákonodárců a dalších dotčených 
subjektů.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 1 odst. 1b (nový)

1b. Rozsah, správa, financování a trvání 
společného podniku SESAR přezkoumá 
v případě potřeby Rada podle vývoje 
projektu a „generálního plánu ATM“, 
přičemž vezme v úvahu hodnocení 
uvedené v článku 6 a doložku o přezkumu 
článku 6a (nový) tohoto nařízení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh sleduje záměr pracovní skupiny Rady, jakkoli se jedná o důležité 
zákonné ustanovení, a vychází ze zkušenosti společného podniku Galileo. 

Pozměňovací návrh 16
Čl. 1 odst. 2 první věta
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2. Cílem společného podniku je zajistit 
modernizaci systému řízení letového 
provozu v Evropě spojením úsilí při 
výzkumu a vývoji ve Společenství. 
Společný podnik je odpovědný za 
vykonávání následujících úkolů: 

2. Cílem společného podniku je zajistit 
modernizaci systému řízení letového 
provozu v Evropě koordinací a 
koncentrací veškerého příslušného 
výzkumu a vývoje. Společný podnik je 
odpovědný za vykonávání následujících 
úkolů:

Odůvodnění

Změna vyplývá z předcházejících pozměňovacích návrhů k definici vývojové fáze.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 1 odst. 2 odrážka 1

– organizovat a koordinovat provádění
projektu SESAR podle plánu modernizace 
řízení letového provozu v Evropě, který 
vypracovala Evropská organizace pro 
bezpečnost letového provozu Eurocontrol 
(dále jen „plán“) spojením veřejných a 
soukromých prostředků; 

– organizovat a koordinovat činnosti 
vývojové fáze projektu SESAR podle 
generálního plánu ATM, který je 
výsledkem definiční fáze projektu 
řízeného Evropskou organizací pro 
bezpečnost letového provozu Eurocontrol 
spojením veřejných a soukromých 
prostředků a jejich řízením v rámci 
jednotné struktury; 

Odůvodnění

Změna vyplývá z předcházejících pozměňovacích návrhů k definici vývojové fáze.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 1 odst. 2 odrážka 2a (nová)

– zajišťovat nezbytné financování 
vývojové fáze projektu SESAR v souladu 
s generálním plánem ATM;

Odůvodnění

Otázka financování si zasluhuje samostatnou zmínku.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 1 odst. 2 pododstavec 1a (nový)
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– zajišťovat zapojení všech účastníků 
řízení letového provozu v Evropě jak do 
rozhodování, tak do financování;

Odůvodnění

Tento dodatek je potřebný vzhledem k významné roli, kterou hraje řízení letového provozu 
v Evropě díky zkušenostem a získaným znalostem.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 1 odst. 3

3. Sídlem společného podniku je Brusel. 3. Sídlo společného podniku bude zvoleno 
v souladu s ustanovením nařízení Rady 
58/2003.

Odůvodnění

Sídlo společného podniku SESAR by nemělo určovat toto nařízení. Toto rozhodnutí by měla 
učinit Evropská rada v souladu se zásadami rozhodnutí o sídle agentur (viz nařízení Rady č. 
58/2003 ze dne 19. prosince 2002) a dalších orgánů a služeb ES.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 2 odst. 2

2. Společný podnik je uznán jako 
mezinárodní organizace ve smyslu druhé 
odrážky čl. 15 odst. 10 směrnice 
77/388/EHS a druhé odrážky čl. 23 odst. 1 
směrnice 92/12/EHS. 

vypouští se

Odůvodnění

Směrnice 77/388/EHS a směrnice 92/12/EHS neumožňují, aby společné podniky byly 
uznávány jako „mezinárodní organizace“, jestliže se nejedná o zcela veřejné organizace. 
Společný podnik, v jehož rozhodovacích orgánech jsou zastoupeny jak veřejný, tak soukromý 
sektor, který je obdařen pravomocí uzavírat mezinárodní dohody, bude představovat 
v právním řádu EU nový vývoj, který nemá v právní úpravě ES precedent. 

Pozměňovací návrh 22
Čl. 3 odst. 1

1. Stanovy společného podniku se přijímají 1. Stanovy společného podniku se přijímají 
ve znění přílohy tohoto nařízení a tvoří 
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ve znění přílohy tohoto nařízení. nedílnou součást tohoto nařízení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží zdůraznit, že přílohy k právnímu nástroji tvoří nedílnou 
součást legislativního návrhu, jehož jsou přílohou. Řada rozhodnutí Soudního dvora tuto 
myšlenku zdůraznila, avšak pro „společné podniky“ nemáme doposud precedent. Proto je 
potřebné toto hledisko zdůraznit. 

Pozměňovací návrh 23
Čl. 3 odst. 2

2. Stanovy mohou být změněny postupem 
podle čl. 5 odst. 2, zejména pokud jde 
o články 3, 4, 5, 6 a 8 stanov.

2. Stanovy mohou být změněny postupem 
podle čl. 6a.

Odůvodnění

Z důvodu jasnosti a v souladu s pokyny o „lepší právní úpravě“ by měl legislativní návrh 
obsahovat jen jeden článek definující postupy jakýchkoli úprav, které orgány ES považují za 
potřebné a nejsou přitom iniciovány nebo uskutečněny některým z orgánů „společného 
podniku“. Viz též pozměňovací návrh k článku 6a (nový) nařízení. 

Pozměňovací návrh 24
Čl. 4 odst. 1 písm. a) a b)

[a) příspěvků svých členů podle článku 1 
svých stanov a

[a) příspěvků svých členů podle článků 1, 
3 a 11 svých stanov a

b) případnými poplatky za letovou 
navigaci podle čl. 15 odst. 3 písm. e) druhé 
odrážky nařízení (ES) č. 550/2004. 
V souladu s postupem podle čl. 15 odst. 4 
nařízení (ES) č. 550/2004, Komise stanoví 
postup vyměření daně a použití těchto 
poplatků.]

b) poplatky za letovou navigaci podle 
čl. 15 odst. 3 písm. e) druhé odrážky 
nařízení (ES) č. 550/2004. Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě návrh, 
který stanoví postup vyměření daně a 
použití těchto poplatků.]

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh v [...] požaduje pozastavení z důvodu odporu soukromého sektoru 
proti poplatkům za letovou navigaci. Zpravodaj doposud neviděl žádné alternativní 
mechanismy, které by ukládaly soukromému sektoru způsob finančního příspěvku. Zákonné 
ustanovení je však navrženo, neboť stanoví finanční povinnosti soukromého sektoru 
v partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Je správné a vhodné, aby tyto záležitosti 
projednával Evropský parlament a stanovil jisté obecné zásady pro PPP. Proto je zapotřebí, 
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aby byl v postupu schvalování ve výborech přijat samostatný právní nástroj, a nikoli právní 
nástroj Komise.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 4 odst. 3

3. Všechny finanční příspěvky 
Společenství přestanou být vypláceny 
společnému podniku po skončení období 
uvedeného v článku 1.

3. Všechny finanční příspěvky 
Společenství přestanou být vypláceny 
společnému podniku po skončení období 
uvedeného v článku 1, pokud Evropský 
parlament a Rada na základě návrhu 
Komise nerozhodnou jinak.

Odůvodnění

Možnost zvláštního příspěvku ES by měla v právním nástroji existovat. Avšak finanční 
příspěvek ES by měl sledovat řádný a zavedený rozpočtový postup.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 5 odst. 1

1. Výbor pro jednotné nebe, zřízený 
článkem 5 nařízení Rady (ES) č. 549/2004 
(dále jen „výbor“), je pravidelně 
informován o práci společného podniku. 
Za tímto účelem Komise uvede k bodům 
programu schůzí výboru jeden bod 
k projektu SESAR.

1. Výbor pro jednotné nebe, zřízený 
článkem 5 nařízení Rady (ES) č. 549/2004 
(dále jen „výbor“), je pravidelně 
informován o práci společného podniku
SESAR. Za tímto účelem Komise uvede 
k bodům programu schůzí výboru jeden 
bod k projektu SESAR.

Odůvodnění

Jednoduché vyjasnění.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 5 odst. 2a (nový)

2a. Stanovisko Komise ke správní radě 
v otázce rozhodování o technických 
změnách v generálním plánu ATM by 
mělo být přijato v souladu s postupy 
uvedenými v článku 3 rozhodnutí 
1999/468/ES.



PE 374.009v01-00 16/30 PR\613344CS.doc
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl být zvažován společně s novým článkem 6a o přezkumu. 
Jinými slovy tento pozměňovací návrh pouze nařizuje Komisi, aby přijala stanovisko 
k technickým změnám v generálním plánu ATM poté, co uplatnila „poradní postupy“ v rámci 
projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 28
Článek 5a (nový)

Článek 5a
Přistoupení nových členů

Přistoupení nových členů oznámí Komise 
Radě a Evropskému parlamentu. Jakékoli 
zapojení ze strany nových členů, včetně 
účasti členů ze třetích zemí, bude 
předloženo Radě a Evropskému 
parlamentu ke schválení.

Odůvodnění

Toto zákonné ustanovení je převzato ze společného podniku Galileo (nařízení (ES) č. 
876/2002) a je částečně upraveno, pokud jde o roli Evropského parlamentu. Je to nutná 
podmínka pro partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), jako je společný podnik 
SESAR.

Pozměňovací návrh 29
Článek 6a (nový)

Článek 6a
Přezkum

Jestliže Komise usoudí, nebo jestliže Rada 
nebo Evropský parlament – v rámci 
postupu projednávání ve výborech –
předloží požadavek, že část tohoto 
nařízení a jeho stanov je třeba 
přezkoumat nebo částečně upravit, 
předloží Komise příslušný právní návrh 
v souladu s postupy stanovenými 
Smlouvou o ES. 
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Odůvodnění

Toto je důležitý procedurální pozměňovací návrh, který se snaží zachovat výsadní postavení 
Evropského parlamentu v rámci právní úpravy Společenství.

Pozměňovací návrh 30
Příloha čl. 1 odst. 2 odrážka 3

– každý jiný veřejný nebo soukromý 
podnik nebo subjekt.

– každý jiný veřejný nebo soukromý 
podnik nebo subjekt, který má uzavřenou 
alespoň jednu dohodu s Evropským 
společenstvím v oblasti letové přepravy.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že společný podnik SESAR je PPP, mělo by členství ve společném podniku
podléhat rozumným podmínkám. Tento pozměňovací návrh se snaží doplnit jednu podmínku, 
tedy dohodu s ES. [...] jsou nezbytné, protože potřebné vyjasnění není doposud k dispozici.

Pozměňovací návrh 31
Příloha čl. 1 odst. 3

3. Každá žádost o přistoupení podle 
odstavce 2 je určena výkonnému řediteli, 
který ji předá správní radě.

3. Každá žádost o přistoupení podle 
odstavce 2 je určena výkonnému řediteli, 
který ji předá správní radě.

Správní rada rozhodne o tom, zda se
žádost přijme nebo zamítne. V případě 
kladného rozhodnutí vyjedná výkonný 
ředitel podmínky přistoupení a poté je 
předloží správní radě. Tyto podmínky 
mohou zahrnovat zejména ustanovení 
týkající se finančních příspěvků a 
příspěvků na zastoupení ve správní radě.

Správní rada doporučí Komisi, zda má 
žádost přijmout nebo zamítnout, a Komise 
v souladu s postupy stanovenými v článku 
5a předloží v tomto smyslu návrh. V 
případě kladného rozhodnutí vyjedná 
výkonný ředitel podmínky přistoupení a
poté je předloží správní radě. Tyto 
podmínky mohou zahrnovat zejména 
ustanovení týkající se finančních příspěvků 
a příspěvků na zastoupení ve správní radě.

Odůvodnění

Toto je nezbytné vyjasnění vyplývající z nového článku 5a (nový) tohoto nařízení o přistoupení 
nových členů. Postup by měl být stanoven jasně, aby neumožňoval mylný výklad nebo aby 
nevytvářel precedent. Za tyto otázky jsou odpovědné orgány EU, a nikoli společný podnik 
charakteru PPP, jako je SESAR.
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Pozměňovací návrh 32
Příloha čl. 1 odst. 3a (nový)

3a. Při rozhodování o tom, zda schválit 
jednání o přistoupení vedená s veřejným 
nebo soukromým podnikem či subjektem, 
zohlední správní rada, kromě dohody 
uvedené v odstavci 2, zejména tato 
kritéria: 
– doložené znalosti a zkušenosti v oblasti 
řízení letového provozu a/nebo výroby 
zařízení a/nebo služeb pro řízení letového 
provozu;
– příspěvek, který tento podnik nebo 
subjekt může představovat pro výkon 
generálního plánu ATM;
– finanční spolehlivost daného podniku 
nebo subjektu;
– případný střet zájmů.

Odůvodnění

Toto je rozvedení základní podmínky uvedené v pozměňovacím návrhu k čl. 1 odst. 2 
pododstavec 1a (nový). Vyjasňuje dále kritéria a postupy. Pracovní skupina Rady schválila 
podobný text. Tento pozměňovací návrh by měl být rovněž zvažován společně s pozměňovacím 
návrhem k článku 5a (nový).

Pozměňovací návrh 33
Příloha čl. 3 odst. 1

Správní rada se skládá z: Správní rada se skládá z:
a) jednoho zástupce každého člena 
společného podniku;

a) jednoho zástupce každého člena 
společného podniku;

b) jednoho zástupce uživatelů letecké 
dopravy;

b) jednoho zástupce armády;

c) jednoho zástupce dodavatelů letových 
navigačních služeb;

c) jednoho zástupce Evropské agentury 
pro vesmír;

d) jednoho zástupce výrobců zařízení; d) pět zástupců Poradního orgánu 
odvětví;

e) jednoho zástupce letišť;
f) jednoho zástupce organizací pro 
zastoupení zaměstnanců v odvětví řízení 
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letového provozu;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o vyrovnanější zastoupení ve správní radě na základě 
následujících kritérií: zastoupeny by měly být „veřejné orgány“ (ES, EIB, třetí země a 
armáda); „mezivládní organizace“ (Eurocontrol a ESA), které finančně přispívají, a proto by 
měly být určitým způsobem zastoupeny; „soukromý sektor“ by měl být odpovídajícím 
způsobem zastoupen, jak uznává článek 6 nařízení (ES) č. 549/2004. 

Pozměňovací návrh 34
Příloha čl. 3 odst. 2

2. Zástupci uvedení v odst. 1 písm. b), c), 
d), e) a f) jmenuje Poradní orgán odvětví, 
ustavený na základě článku 6 nařízení 
(ES) č. 549/2004.

2. Evropský parlament bude mít ve 
správní radě status pozorovatele.

Odůvodnění

Vypuštění vyplývá z pozměňovacího návrhu k čl. 3 odst. 1. Doplnění se však týká úlohy 
Evropského parlamentu ve „společném podniku“ partnerství veřejného a soukromého 
sektoru. Status pozorovatele, který má být udělen Evropskému parlamentu, je podložen dvěma 
důvody: parlamentní sledování PPP, které se podílejí na transformaci výzkumných fondů na 
veřejné služby a plnění rozpočtové role Parlamentu na stejné úrovni s Radou.

Pozměňovací návrh 35
Příloha čl. 3 odst. 2a (nový)

2a. Správní radě předsedá Komise.

Odůvodnění

Nezbytné ustanovení schválené na úrovni Rady.

Pozměňovací návrh 36
Příloha čl. 4 odst. 1

1. Zástupci uvedení v čl. 3 odst. 1 písm. a) 
a b) mají hlasovací právo.

1. Všichni zástupci uvedení v čl. 3 odst. 1 
disponují hlasem, jehož váha odpovídá 
poměru příspěvků do prostředků 
společného podniku SESAR, a podléhají 
ustanovením odstavce 2.
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Odůvodnění

Nově navrhovaná rovnováha zastoupení a váha hlasů souvisí s výší finančního příspěvku 
každého zástupce ve správní radě.

Pozměňovací návrh 37
Příloha čl. 4 odst. 2

2. Členové společného podniku disponují 
počtem hlasů, který je v poměru k jejich 
příspěvku do prostředků společného 
podniku. Společenství a Eurocontrol přesto
mají každý nejméně 30 % celkového počtu 
hlasů a zástupci uživatelů letecké dopravy 
podle čl. 3 odst. 1 písm. b) mají nejméně 
10 % celkového počtu hlasů.

2. Váha a počet hlasů jsou rozděleny 
takto:

a. Společenství a Eurocontrol mají každý 
nejméně 25 %;

b. ESA má 5 %;
c. Poradní orgán odvětví má 25 %;
d. EIB má 5 % 
e. Jakékoli veřejné [nebo soukromé] 
podniky nebo subjekty ze třetích zemí mají 
zbývající část hlasů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o dosažení dvou cílů. Za prvé jasnost ohledně váhy 
jednotlivých hlasů odkazem na ty, kteří jimi disponují. Za druhé vyváženější vztah mezi 
financováním a váhou hlasů. [...] jsou nutné, neboť potřebné vyjasnění není doposud 
k dispozici.

Pozměňovací návrh 38
Příloha čl. 4 odst. 5

5. Každé rozhodnutí týkající se 
přistoupení nových členů podle čl. 1 odst. 
2, jmenování výkonného ředitele nebo 
likvidace společného podniku musí získat 
kladné vyjádření zástupce Společenství ve 
správní radě.

vypouští se
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Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k článku 5a (nový) o přistoupení nových členů.

Pozměňovací návrh 39
Příloha čl. 5 odst. 1 písm. b)

b) rozhoduje o přistoupení nových členů; b) navrhuje přistoupení nových členů;

Odůvodnění

Tuto skutečnost je třeba uvést do souladu s pozměňovacími návrhy k čl. 5a (nový) a s přílohou 
k čl. 1 odst. 3 a čl. 4 odst. 5. Správní rada pouze „navrhuje“ – za předpokladu, že jsou 
splněna kritéria – a nikoli rozhoduje. O přijetí nových členů rozhodují orgány EU.

Pozměňovací návrh 40
Příloha čl. 5 odst. 1 písm. c)

c) jmenuje výkonného ředitele a schvaluje 
organizační schéma;

c) jmenuje výkonného ředitele v souladu 
s postupy stanovenými v čl. 6 odst. 1 a čl. 
6 odst. 2 přílohy a schvaluje organizační 
schéma;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by měl být zvažován společně s pozměňovacím návrhem k příloze 
čl. 6 odst. 1 a 2 o postupech týkajících se jmenování výkonného ředitele. 

Pozměňovací návrh 41
Příloha článek 5a (nový)

Článek 5a
Zamezení střetu zájmů 

1. Členové společného podniku SESAR 
nebo správní rady a zaměstnanci 
společného podniku SESAR se nebudou 
podílet na postupech přípravy, 
vyhodnocování či udílení výzev k účasti ve 
veřejné soutěži, jestliže mají partnerské 
dohody se subjekty, které jsou 
potenciálními kandidáty pro výzvy k účasti 
ve veřejné soutěži nebo takovéto subjekty 
zastupují.
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2. Členové společného podniku SESAR a 
účastnící správní rady musejí vyloučit 
jakýkoli přímý či nepřímý osobní či 
společný zájem na výsledcích jednání 
správní rady ve vztahu ke kterékoli 
záležitosti na programu jednání. Tento 
požadavek se rovněž vztahuje na 
zaměstnance ve vztahu k jakýmkoli 
úkolům, které jsou jim uloženy. 
3. Na základě prohlášení uvedeného 
v odstavci 2 může správní rada 
rozhodnout o vyloučení členů, účastníků 
nebo zaměstnanců z rozhodnutí nebo 
úkolů v případech, kdy nastane riziko 
střetu zájmů. Vyloučení členové, účastníci 
a zaměstnanci nebudou mít přístup 
k informacím týkajícím se oblasti, která je 
považovaná za potenciální střet zájmů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je výsledkem konzultací zpravodaje se zástupci Rady a Komise 
ohledně potřeby vyjasnění střetu zájmů. Tento text navrhla pracovní skupina Rady. 

Pozměňovací návrh 42
Příloha článek 6 odst. 1

1. Výkonný ředitel odpovídá za 
každodenní řízení společného podniku a 
je jeho právním zástupcem. Ředitele 
jmenuje správní rada na návrh Komise. 
K výkonu pracovních povinností je řediteli 
poskytnuta úplná nezávislost.

1. Výkonného ředitele jmenuje správní 
rada na základě zásluh a doložených 
administrativních a řídících schopností, 
jakož i příslušné kvalifikace a zkušeností, 
ze seznamu alespoň tří kandidátů 
navržených Komisí poté, co se seznámí se 
stanoviskem zástupce jmenovaného 
Evropským parlamentem. Rozhodnutí 
správní rady jsou přijímána na základě 
tříčtvrtinové většiny členů.
2. Funkční období výkonného ředitele je 
pět let. Na návrh Komise a po seznámení 
se stanoviskem zástupce jmenovaného 
Evropským parlamentem a vypracování 
hodnocení může být funkční období 
jedenkrát prodlouženo nejdéle o tři roky.
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Odůvodnění

Tato dvě zákonná ustanovení jsou převzata z Garganiho zprávy (A6-0355/2005) přijaté 
Evropským parlamentem 13. prosince 2005, která však stále čeká na projednání v Radě. 
Návrh Komise a uvedená zpráva se zabývají funkčním obdobím výkonného ředitele dozorčího 
orgánu Evropského globálního družicového navigačního systému (GNSS). Je proto namístě, 
aby se stejný zákonný postup uplatňoval i na výkonného ředitele „společného podniku 
SESAR“. 

Pozměňovací návrh 43
Příloha článek 8 odst. 1

Aby mohl vykonávat úkoly definované v 
prvním článku tohoto nařízení, společný 
podnik uzavře dohodu s organizací 
Eurocontrol, v níž:

1. Aby mohl vykonávat úkoly definované v 
prvním článku tohoto nařízení, společný 
podnik uzavře specifické dohody se svými 
členy. 

Odůvodnění

Vzhledem k záměru pozměňovacího návrhu k čl. 3 musejí všichni členové společného podniku 
uzavřít dohody.

Pozměňovací návrh 44
Příloha čl. 8 písm. a) a b)

1a. Úloha organizace Eurocontrol a její 
příspěvek budou stanoveny v dohodě 
se společným podnikem SESAR. Tato 
dohoda:

a) Eurocontrol sdílí výsledky definiční 
fáze se společným podnikem;

a) stanoví úpravy podílů a využití výsledků 
definiční fáze se společným podnikem;

b) organizaci Eurocontrol je svěřena 
odpovědnost za následující úkoly, které 
vyplývají z provádění „plánu“ i z řízení 
přidružených finančních prostředků:

b) bude popisovat úkoly organizace 
Eurocontrol a povinnosti při provádění 
„generálního plánu ATM“, jako jsou:

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o vyjasnění úlohy a povinností organizace Eurocontrol 
během „vývojové fáze“ a měl by být posuzován společně s pozměňovacím návrhem k čl. 8 
odst. 1 přílohy.
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Pozměňovací návrh 45
Příloha čl. 8 odst. 1b (nový)

1b. Specifické dohody se rovněž uzavírají 
s:
a) Evropskou agenturou pro vesmír a 
b) Poradním orgánem odvětví.
Návrhy smluv budou předloženy Radě a 
Evropskému parlamentu pro informaci.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný vzhledem k předcházejícím pozměňovacím návrhům 
článku 3 a čl. 8 odst. 1. Navíc předkládání návrhů smluv Radě a Parlamentu je správným 
uplatněním revidovaného rozhodnutí Rady o postupech projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 46
Příloha čl. 11 odst. 1

[ 1. Příjmy společného podniku jsou 
tvořeny příspěvky členů a případnými
poplatky za letovou navigaci podle čl. 15 
odst. 3 písm. e) druhé odrážky nařízení 
(ES) č. 550/2004.]

[ 1. Příjmy společného podniku jsou 
tvořeny příspěvky členů a poplatky za 
letovou navigaci podle čl. 15 odst. 3 písm. 
e) druhé odrážky nařízení (ES) č. 
550/2004. ]

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k článku 4 nařízení a je nutně pozastaven [...].

Pozměňovací návrh 47
Příloha čl. 11 odst. 3

3. Členové uvedení v čl. 1 odst. 2 druhé a 
třetí odrážce se zavazují poskytnout 
vstupní příspěvek ve výši nejméně 10 
milionů EUR do jednoho roku od schválení 
jejich přijetí do společného podniku. Tato 
částka se snižuje na 5 milionů EUR pro 
členy, kteří se zapíší do společného 
podniku do 12 měsíců po jeho založení.

3. Členové uvedení v čl. 1 odst. 2 druhé a 
třetí odrážce se zavazují poskytnout 
vstupní příspěvek ve výši nejméně 10 
milionů EUR do jednoho roku od schválení 
jejich přijetí do společného podniku. 

Odůvodnění

Toto vstřícné ustanovení je diskriminující s ohledem na ostatní členy uvedené v čl. 1 odst. 1 o 
zakládajících členech.
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Pozměňovací návrh 48
Příloha čl. 11 odst. 5

5. Nepeněžité příspěvky jsou povoleny. 
Podléhají posouzení jejich materiální a 
užitné hodnoty z hlediska plnění úkolů 
společného podniku.

5. Nepeněžité příspěvky jsou povoleny a 
měly by být stanoveny v dohodě uvedené 
v článku 8 přílohy. Podléhají posouzení 
jejich materiální a užitné hodnoty z 
hlediska plnění úkolů společného podniku.

Odůvodnění
Vyplývá z pozměňovacího návrhu k čl. 8 odst. 1a (nový) přílohy.

Pozměňovací návrh 49
Příloha čl. 11 odst. 6

6. Správní rada navrhne Komisi výši a 
základ poplatků za letovou navigaci podle 
odstavce 1.

vypouští se

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k článku 4 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 50
Příloha článek 17

Společný podnik vlastní veškeré hmotné i 
nehmotné majetky, které se pro podnik
vytvoří nebo se na něj převedou pro účely 
prováděcí fáze projektu SESAR

Společný podnik vlastní veškeré hmotné i 
nehmotné majetky, které společný podnik 
SESAR vytvoří nebo se na něj převedou 
pro účely vývojové fáze projektu SESAR
v souladu s dohodou o členství, uzavřenou 
se společným podnikem SESAR. Společný 
podnik může udělit právo přístupu ke 
znalostem získaným z projektu zejména 
svým členům, jakož i členským státům 
Evropské unie a/nebo organizaci 
Eurocontrol pro vlastní nekomerční 
využití.

Odůvodnění

Toto je významný pozměňovací návrh, který si zasluhuje zvláštní uvážení, neboť jeho se 
zákonná ustanovení týkají vlastnických práv. Podobný návrh předložila pracovní skupina 
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Rady.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Historie

V roce 2004 položila právní norma Jednotné evropské nebe institucionální a právní základ 
uceleného a interoperabilního řízení letecké dopravy.

Nyní se nacházíme ve fázi zavádění jednotného nebe a je nutné začít se zabývat problémem 
vývoje požadovaných technologií.

Za tímto účelem odstartovala Evropská komise evropský projekt modernizace řízení 
leteckého provozu (SESAR) ve spolupráci s Evropskou organizací pro bezpečnost letového 
provozu (Eurocontrol) a v zásadě i s finanční podporou soukromého sektoru. Toto spojení 
představuje partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) s třístranným finančním 
příspěvkem.

Cílem projektu SESAR je založení společného podniku pro vytvoření evropského systému 
nové generace pro řízení letového provozu.

Proč je SESAR nezbytný?

Na základě předpovědí lze předpokládat zdvojnásobení, respektive ztrojnásobení objemu 
letecké dopravy do roku 2025. Tento sektor se ostatně podílí na evropském hrubém domácím 
produktu částkou 220 miliard EUR a zaměstnává 3,1 milionu osob.

Problémy v infrastruktuře letecké dopravy, zvláště v oblasti řízení letového provozu, jsou 
nevyhnutelné, tím spíše, že současné systémy řízení letového provozu (ATM) jsou dvacet i 
více let staré. V době satelitní komunikace, systému GALILEO a vysokorychlostních sítí 
komunikují piloti s řídícími letového provozu stále pomocí rádia.

Současný systém je schopen zajistit bezpečnost řízení letového provozu, ale je zjevné, že brzy 
dosáhne svých hranic. Infrastruktura řízení letového provozu, která je rozdrobená a jen 
částečně interoperabilní, nebude moci čelit výzvám příštích let: zvýšené bezpečnosti, 
zvýšenému objemu provozu, energetické účinnosti a omezením souvisejícím se životním 
prostředím. Potřeba inovace je tedy naléhavá.

SESAR, jakožto technologická součást Jednotného evropského nebe, má za úkol:

• přizpůsobit řízení leteckého provozu novým technologiím,

• zajistit bezpečnost a regulaci letů,

• organizovat služby letecké navigace,

• definovat role a odpovědnosti mezi dohlížecími orgány a poskytovateli služeb. 

V dnešní době je třeba využívat systémů navigace automatizovaným řízení tras letadel 
v reálném čase. Navíc však zpravodaj trvá na tom, že je třeba zajistit interoperabilitu mezi 
systémy SESAR a GALILEO.
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Kromě významného vlivu na bezpečnost je značný i vliv na životní prostředí. Komise 
odhaduje snížení emisí skleníkových plynů o 4 až 6 % na jeden let.

Obsah SESAR:

Nová generace systémů řízení letového provozu bude zahrnovat komplexní propojení země 
s letadlem a také automatizované nástroje pro řídící letového provozu a piloty. Vzhledem 
k tomu, že letecká doprava je ze své podstaty mezinárodní, zavádění nemůže být 
nesynchronizované. Pro 60 různých systémů ATM instalovaných na zemi a 5000 letadel bude 
SESAR představovat dosud chybějící právní normu, díky které může Evropská unie s pomocí 
právních nástrojů Jednotného nebe účinně synchronizovat zavádění nové technologie. 
Můžeme zdůraznit, že SESAR přináší Společenství přidanou hodnotu, protože žádný 
z členských států nemůže podobný systém vyvinout samostatně.

Společný podnik SESAR v současnosti představuje první partnerství veřejného a soukromého 
sektoru realizované se zapojením Evropské unie.

Projekt je organizován ve třech fázích.

Definiční fáze, započatá v roce 2005, která bude trvat do roku 2007, definuje generální plán 
ATM, tedy technologie, které je třeba vyvinout, a způsoby organizace. Financování 60 
miliony EUR je zajištěno z rozpočtu EU a organizací Eurocontrol (50/50). 

Vývojová fáze (2008–2013), ve které půjde o vytvoření systémů a realizaci jejich klíčových 
složek, je odhadována na 300 milionů EUR ročně (1/3 rozpočet EU, 1/3 Eurocontrol, 1/3 
soukromý sektor).

Zaváděcí fáze (2014–2020) bude podle sdělení Komise zřejmě financována soukromým 
sektorem a bude probíhat ve velkém měřítku v Evropě a v přidružených zemích.

Stanovisko zpravodaje:

Zpravodaj připomíná, že dodržení tohoto plánu je pro úspěch programu určující.

Na základě sytému řízení letového provozu nové generace pracují i Spojené státy. Aby byla 
Evropská unie konkurenceschopná, je důležité, aby si udržela technologický náskok.

Návrh Komise týkající se založení společného podniku SESAR nicméně ponechává 
nevyřešeny některé základní problémy, např. přesnou definici fází, záruky finanční účasti 
soukromého sektoru, práva duševního vlastnictví, možnost střetu zájmů, stanovy společného 
podniku a jejich revizi, proces přistupování nových členů a hlasovací právo ve správní radě a 
konečně také zapojení Evropského parlamentu.

Zpravodaj považuje za nutné přinést objasnění týkající se definice fází. Pozměňovací návrhy 
jasně definují tři fáze projektu SESAR a omezují existenci společného podniku na druhou 
fázi. Komise by měla předložit legislativní návrh určující třetí fázi.

Zpravodaj rovněž zdůrazňuje důležitost doložky o přezkumu týkající se cíle, vedení a délky 
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trvání společného podniku. Vzhledem k problémům se zaváděním systému GALILEO je 
nutné podobným problémům předejít.

Pokud jde o přistupování nových členů, žádá zpravodaj schválení Evropským parlamentem a 
Radou. Vzhledem k povaze partnerství veřejného a soukromého sektoru je také důležité 
stanovit zvláštní podmínky přistupování. Je třeba zaručit, že nově přistupující již dříve 
uzavřeli s Unií dohodu v oblasti letecké dopravy. Měli by také předložit dokumenty 
potvrzující jejich praxi v oblasti ATM, jejich přínos provádění generálního plánu, jejich 
finanční příspěvek a možnost střetu zájmů.

Financování:
Vzhledem k tomu, že první fáze projektu je plně financována Evropskou unií a organizací 
Eurocontrol, je vhodné upřesnit, jak může přispět soukromý sektor ve druhé fázi. Návrh 
Komise týkající se založení společného podniku předpokládá finanční účast soukromého 
sektoru na vývojové fázi programu a stanovuje případný poplatek za letovou navigaci.

Fáze Rok Financování Subjekty

Definice 2005–2007 60 mil €:
Eurocontrol (30 mil €)
Společenství (30 mil €)

Eurocontrol

Vývoj 2008–2013 300 mil € ročně:
Společenství (100 mil €)
Eurocontrol (100 mil €)
Průmysl a ostatní (100 mil €)

Společný
podnik

Zavádění 2014–2020 Průmysl Průmysl

(Zdroj KOM(2005) 602, s.9)

Výše uvedené informace ukazují, že přistupování soukromých podniků do společného 
podniku může vyvolat střet zájmů. Ke střetu zájmu může dojít také tehdy, pokud člen 
společného podniku, veřejný nebo soukromý, zneužije svého profesního nebo veřejného 
postavení. Zájmy veřejného a soukromého sektoru se také diametrálně liší. Zatímco pro 
soukromý sektor program představuje především obchodní zájem, veřejný sektor si musí 
stanovit jiné cíle, které představují zájem obecný a musí bezpodmínečně fungovat nezávisle 
na zájmech průmyslových nebo obchodních.

Jednou z hlavních úloh společného podniku je připravovat a provádět nabídková řízení nutná 
pro vývojovou fázi. Aby nedošlo ke střetům zájmů, musí být členové společného podniku 
před možnými střety zájmů chráněni. Výstupem procesu budou zvláštní smlouvy mezi 
společným podnikem a jeho členy, definující základní technické a finanční modality.

Objasněna je i úloha organizace Eurocontrol, zakládajícího člena společného podniku. 
Modality rozdělení a použití výsledků definiční fáze určí zvláštní dohody se společným 
podnikem.

Zapojení Evropského parlamentu:
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Zpravodaj upozorňuje na to, že návrh vůbec nezmiňuje kontrolní rozpočtový orgán, i když 
velká část aktivit společného podniku má být financována z rozpočtu Společenství. Vzhledem 
k tomu, že bude zaměstnávat pracovníky a bude přijímat podporu od Společenství, jeví se 
jako vhodné, aby se společný podnik řídil společnými rozpočtovými procesy, aby bylo možné 
lépe kontrolovat jeho aktivity a lépe sledovat administrativní výdaje. Evropský parlament by 
měl být konzultován ohledně jmenování výkonného ředitele, změn ve stanovách, případném 
prodloužení doby financování společného podniku a měl by ve správní radě mít svého 
pozorovatele.

Vzhledem k velkému množství úloh, které plní správní rada, je vhodné zastoupení lépe 
rozložit podle následujících kritérií: veřejné subjekty, mezivládní organizace, soukromý 
sektor. Hlasovací právo bude rovnoměrně rozděleno v závislosti na finanční účasti. 

Pokud jde o jmenování výkonného ředitele, musí Komise po konzultaci s představitelem 
Evropského parlamentu předložit správní radě seznam tří potenciálních kandidátů. Mandát je 
pětiletý a obnovitelný jedenkrát na období maximálně tří let.

Závěr:

• SESAR bude prvním společným podnikem založeným na partnerství veřejného a 
soukromého sektoru a bude v tomto ohledu precedentem.

• SESAR a GALILEO jsou sesterské projekty s pevnými střednědobými a 
dlouhodobými cíli a návratností investic.

• SESAR a právní norma jednotné nebe budou schopny zajistit velký počet stálých 
pracovních míst a tato příležitost je dalším argumentem ve prospěch realizace 
projektu.


