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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en 
ny generation af det europæiske
lufttrafikstyringssystem (SESAR)
(KOM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0602)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 171, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6–0002/20060002/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51 og 35,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Transport- og Turismeudvalget (A6-0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 6

(6) Definitionsfasen efterfølges af en fase 
for gennemførelsen af 
moderniseringsplanen for 
lufttrafikstyringen i Fællesskabet, som er 

(6) Definitionsfasen efterfølges af to 
successive faser: udvikling (2008-2013) og 
implementering (2014-2020).

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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opdelt i to successive etaper: udvikling 
(2008-2013) og implementering (2014-
2020).

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 1, stk. 1 a, 
(nyt), hvor der i begrundelsen argumenteres for tre forskellige og indbyrdes afhængige faser.

Ændringsforslag 2
Betragtning 6 a (ny)

(6a) Det vigtigste indhold i de enkelte 
faser skal fastlægges, og navnlig for 
"implementeringsfasen" skal eventuelle 
retsregler indeholdt i det kommende 
forslag angives.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 1, stk. 1 a, 
(nyt), hvor dette begrundes nærmere.

Ændringsforslag 3
Betragtning 7

[(7) I overensstemmelse med artikel 15, 
stk. 3, i forordning (EF) nr. 550/2004 kan 
indtægter fra en route-afgifter anvendes til 
at finansiere projekter, som tager sigte på 
at støtte specifikke kategorier af 
luftrumsbrugere og/eller 
luftfartstjenesteudøvere med henblik på at 
forbedre de kollektive 
luftfartsinfrastrukturer, udøvelsen af 
luftfartstjenester og udnyttelsen af 
luftrummet.[

[(7) I overensstemmelse med artikel 15, 
stk. 3, i forordning (EF) nr. 550/2004 kan 
indtægter fra en route-afgifter anvendes til 
at finansiere projekter, som tager sigte på 
at støtte specifikke kategorier af 
luftrumsbrugere og/eller 
luftfartstjenesteudøvere med henblik på at 
forbedre de kollektive 
luftfartsinfrastrukturer, udøvelsen af 
luftfartstjenester og udnyttelsen af 
luftrummet.[

Begrundelse

Et offentligt-privat partnerskab (OPP) forudsætter en troværdig mekanisme til finansiering af 
et fælles projekt. Den offentlige finansiering er sikret gennem budgetaftalen for perioden 
2007-2013 indgået mellem de to parter, dvs. Rådet og Parlamentet. Den private sektor har 
derimod i første omgang gjort indsigelse mod en route-afgifterne, men har indtil videre ikke 
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foreslået en alternativ mekanisme vedrørende dens finansielle bidrag. Denne betragtning og 
de tilsvarende artikler suspenderes således midlertidigt i dette dokument.

Ændringsforslag 4
Betragtning 12

(12) I betragtning af de mange aktører, der 
skal involveres i processen, og de 
nødvendige finansielle midler og den 
nødvendige ekspertise er det meget vigtigt, 
at der oprettes en juridisk enhed, som er i 
stand til at sikre en fælles forvaltning af 
SESAR-projektets midler i 
gennemførelsesfasen.

(12) I betragtning af de mange aktører, der 
skal involveres i processen, og de 
nødvendige finansielle midler og den 
nødvendige ekspertise er det meget vigtigt, 
at der oprettes en juridisk enhed, som er i 
stand til at sikre en fælles forvaltning af 
SESAR-projektets midler i 
udviklingsfasen.

Begrundelse

Kommissionens tekst er ikke klar, idet "gennemførelse" ikke er en selvstændig fase. I henhold 
til ændringsforslag til artikel 1, stk. 1 a, (nyt), indgår gennemførelse i alle tre faser.

Ændringsforslag 5
Betragtning 13

(13) Denne enhed, som har til opgave at 
forvalte et offentligt forskningsprojekt af 
europæisk interesse, skal anses som et 
internationalt organ som defineret i artikel 
15, stk. 10, andet led, i Rådets sjette 
direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om 
harmonisering af medlemsstaternes 
lovgivning om omsætningsafgifter – Det 
fælles merværdiafgiftssystem: ensartet 
beregningsgrundlag og i artikel 23, stk. 1, 
andet led, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 
25. februar 1992 om den generelle ordning 
for punktafgiftspligtige varer, om 
oplægning og omsætning heraf samt om 
kontrol hermed.

(13) Denne enhed har til opgave at forvalte 
et offentligt forskningsprojekt af europæisk 
interesse som defineret i artikel 15, stk. 10, 
andet led, i Rådets sjette direktiv 
77/388/EØF af 17. maj 1977 om 
harmonisering af medlemsstaternes 
lovgivning om omsætningsafgifter – Det 
fælles merværdiafgiftssystem: ensartet 
beregningsgrundlag og i artikel 23, stk. 1, 
andet led, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 
25. februar 1992 om den generelle ordning 
for punktafgiftspligtige varer, om 
oplægning og omsætning heraf samt om 
kontrol hermed.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med et andet ændringsforslag til artikel 2, stk. 
2, hvor det fremføres, at "fællesforetagender" ikke automatisk anerkendes som "internationale 
organer".
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Ændringsforslag 6
Betragtning 17

(17) Fællesforetagendets hovedopgave bør 
være at organisere og koordinere SESAR-
projektet ved at samle offentlige og private 
midler, idet man udnytter eksterne tekniske 
ressourcer, navnlig fra medlemmerne, og 
især bygger på Eurocontrols erfaringer.

(17) Fællesforetagendets hovedopgave bør 
være at organisere og koordinere SESAR-
projektet ved at samle offentlige og private 
midler, idet man udnytter eksterne tekniske 
ressourcer, navnlig fra medlemmerne, og 
især bygger på Eurocontrols og Den 
Europæiske Rumorganisations erfaringer.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en logisk følge af ændringsforslag til bilagets artikel 3, stk. 1, hvor 
Den Europæiske Rumorganisations (ESA) tilføjes, og begrundelsen for denne tilføjelse er 
hermed angivet. 

Ændringsforslag 7
Betragtning 18

(18) For bl.a. at lette kommunikationen 
med de stiftende medlemmer er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte, at 
fællesforetagendet skal have hjemsted i 
Bruxelles.

(18) For bl.a. at lette kommunikationen 
med de stiftende medlemmer er det 
hensigtsmæssigt at fastsætte, at 
fællesforetagendet skal etablere hjemsted i 
henhold til bestemmelserne i Rådets 
forordning (EF) nr. 58/2003.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 1, stk. 3, i 
overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002.

Ændringsforslag 8
Betragtning 19

[(19) Da en route-afgifterne fuldt ud 
betales af luftrumsbrugerne, bidrager disse 
finansielt til forsknings- og 
udviklingsindsatsen inden for 
lufttrafikstyring. Derfor bør de være 
passende repræsenteret i 
fællesforetagendet.[

[(19) Da en route-afgifterne fuldt ud 
betales af luftrumsbrugerne, bidrager disse 
finansielt til forsknings- og 
udviklingsindsatsen inden for 
lufttrafikstyring. Derfor bør de være 
passende repræsenteret i 
fællesforetagendet.[
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Begrundelse

Denne betragtning er suspenderet i lighed med andre artikler, der også er suspenderet, indtil 
der tilvejebringes en bindende mekanisme for den private sektors bidrag til finansieringen af 
SESAR, der er et offentligt-privat partnerskab (OPP).

Ændringsforslag 9
Betragtning 20

(20) Der skal vedtages vedtægter for 
fællesforetagendet med bestemmelser om 
dets organisation og drift.

(20) Der skal vedtages vedtægter for 
fællesforetagendet, der er anført i bilaget,
med bestemmelser om dets organisation, 
drift, forebyggelse af interessekonflikter 
og procedure for ansættelse af 
tjenestemænd.

Begrundelse

Der bør tages højde for to andre ændringsforslag til artikel 3, stk. 1, og til bilagets artikel 6, 
stk. 1.

Ændringsforslag 10
Betragtning 20 a (ny)

(20a) Europa-Parlamentet bør have 
observatørstatus i SESAR-
fællesforetagendets bestyrelse.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til bilagets artikel 3, stk. 
2, hvor Parlamentets udtalelse af 6. september 2005 tages til følge (se Barsi-Pataky-
betænkningen om Galileo-programmet, A6-0212/2005).

Ændringsforslag 11
Betragtning 21 a (ny)

(21a) Anmodninger om tiltrædelse fra nye 
medlemmer bør behandles i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
bilagets artikel 1, stk. 3.
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Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 5 a (ny), 
bilagets artikel 1, stk. 3 a (nyt), artikel 4, stk. 1, artikel 4, stk. 2 og artikel 5 a (ny).

Ændringsforslag 12
Betragtning 21 b (ny)

(21b) Kommissionen bør udarbejde en 
rapport hvert tredje år om 
gennemførelsen af denne forordning til 
Europa-Parlamentet og Rådet og foreslå 
en ændring af forordningen, når dette er 
relevant.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 6 a (ny).

Ændringsforslag 13
Artikel 1, stk. 1

1. Med henblik på iværksættelsen af 
udviklingsaktiviteterne i 
gennemførelsesfasen for projektet for 
modernisering af lufttrafikstyringen i 
Europa, i det følgende benævnt ”SESAR-
projektet”, oprettes der et 
fællesforetagende kaldet ”SESAR-
fællesforetagendet” for perioden frem til 
den 31. december 2013.

1. Der oprettes et fællesforetagende 
kaldet ”SESAR-fællesforetagendet”, hvis 
vigtigste opgave er at styre aktiviteterne i 
SESAR-projektets udviklingsfase og at 
modernisere lufttrafikstyringen i Europa 
(ATM), i det følgende benævnt ”SESAR-
projektet”, for perioden fra datoen for 
Rådets godkendelse af den ATM-
masterplan, der henvises til i artikel 1 a, 
indtil udgangen af anden fase.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere Kommissionens tekst og at afklare de 
anvendte begreber såvel som definitionen af udviklingsfasen.

Ændringsforslag 14
Artikel 1, stk. 1 a (nyt)

1a. "SESAR-projektet" er opdelt i tre 
faser: 
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a. I "definitionsfasen" defineres de 
terminologiske valg og de tiltag, der skal 
gennemføres, prioriteterne i 
moderniseringsprogrammerne samt 
planlægningen af den operationelle 
gennemførelse. Denne blev indledt i 
oktober 2005 og forventes afsluttet i 
december 2007 efter udarbejdelsen af 
ATM-masterplanen. ATM-masterplanen 
gennemføres af et 
virksomhedskonsortium under 
Eurocontrols ansvar.
b. "Udviklingsfasen" indledes den 1. 
januar 2008 efter Rådets godkendelse af 
ATM-masterplanen på forslag af 
Kommissionen og efter høring af Europa-
Parlamentet. Udviklingsfasen afsluttes 
den 31. december 2013.
c. "Implementeringsfasen" indledes den 
1. januar 2014 og afsluttes den 31. 
december 2020, og omfatter opbygning og 
gennemførelse af den nye ATM-
infrastruktur i stor målestok. 
Kommissionen forelægger et forslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet med 
nærmere bestemmelser om:
i. overgangen fra udviklings- til 
implementeringsfasen,
ii. de tilbagebetalingsordninger, som 
ethvert organ, der følger efter SESAR-
fællesforetagendet, er forpligtet til at 
overholde, og
iii. overdragelsen af materielle og 
immaterielle formuegenstande til det nye 
organ, der følger efter SESAR-
fællesforetagendet.

Begrundelse

Ud fra hensynet til bedre regulering og afklaring af ansvarsfordelingen bør forordningen 
indeholde en fastlæggelse af faserne med angivelse af tidsrammer og de opgaver, der skal 
udføres i de tre faser, og lovgivernes og andre berørte organers ansvarsområder bør samtidig 
fastlægges.
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Ændringsforslag 15
Artikel 1, stk. 1 b (nyt)

1b. SESAR-fællesforetagendets 
målsætning, ledelse, finansiering og 
varighed evalueres af Rådet i nødvendigt 
omfang på baggrund af projektets 
udvikling og "ATM-masterplanen" og 
under hensyntagen til den i artikel 6 
omhandlede evaluering og 
revisionsklausulen i forordningens artikel 
6 a (ny).

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger den logik, der er anvendt af Rådets arbejdsgruppe, om end der 
er tale om en nødvendig retlig bestemmelse at dømme ud fra erfaringerne med Galileo-
fællesforetagendet.

Ændringsforslag 16
Artikel 1, stk. 2, første sætning

2. Fællesforetagendet har til opgave at 
sikre moderniseringen af det europæiske 
lufttrafikstyringssystem ved at samle 
forsknings- og udviklingsindsatserne i 
Fællesskabet. Det har navnlig ansvaret for 
gennemførelsen af følgende opgaver:

2. Fællesforetagendet har til opgave at 
sikre moderniseringen af det europæiske 
lufttrafikstyringssystem ved at koordinere 
og samle al relevant forskning og 
udvikling. Det har navnlig ansvaret for 
gennemførelsen af følgende opgaver:

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af de tidligere ændringsforslag vedrørende definitionen af 
udviklingsfasen.

Ændringsforslag 17
Artikel 1, stk. 2, led 1

– organisation og koordination af 
gennemførelsen af SESAR-projektet i 
overensstemmelse med den 
moderniseringsplan for 
lufttrafikstyringen i Europa, i det 
følgende benævnt ”planen”, der 
udarbejdes af Den Europæiske 

– organisation og koordination af 
aktiviteterne i SESAR-projektets 
udviklingsfase i overensstemmelse med 
den ATM-masterplan, der udarbejdes 
under projektets definitionsfase, der 
forvaltes af Den Europæiske Organisation 
for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol), 
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Organisation for Luftfartens Sikkerhed 
(Eurocontrol), gennem en sammenlægning 
af offentlige og private midler

gennem en sammenlægning og forvaltning 
under en samlet struktur af offentlige og 
private midler

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af de tidligere ændringsforslag vedrørende definitionen af 
udviklingsfasen.

Ændringsforslag 18
Artikel 1, stk. 2, led 2 a (nyt)

- sikring af den nødvendige finansiering 
af aktiviteterne i SESAR-projektets 
udviklingsfase i overensstemmelse med 
ATM-masterplanen

Begrundelse

Finansieringsspørgsmålet fortjener en særskilt omtale.

Ændringsforslag 19
Artikel 1, stk. 2, afsnit 1 a (nyt)

- inddragelse af ledende aktører inden for 
europæisk luftfart i beslutningstagningen 
og finansieringen 

Begrundelse

Denne tilføjelse er nødvendig, da de ledende aktører inden for europæisk luftfart spiller en 
vigtig rolle som følge af deres erfaringer og akkumulerede viden.

Ændringsforslag 20
Artikel 1, stk. 3

3. Fællesforetagendet har hjemsted i 
Bruxelles.

3. Fællesforetagendets hjemsted etableres 
i henhold til bestemmelserne i Rådets 
forordning (EF) nr. 58/2003.

Begrundelse

Beslutning om SESAR-fællesforetagendets hjemsted bør ikke reguleres i nærværende 
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forordning. Denne beslutning bør træffes af Rådet i overensstemmelse med de principper, der 
ligger til grund for beslutningen om agenturernes hjemsted (se Rådets forordning (EF) nr. 
58/2003 af 19. december 2002) og hjemstedet for andre EU-organer og tjenester. 

Ændringsforslag 21
Artikel 2, stk. 2

2. Fællesforetagendet anses som et 
internationalt organ som omhandlet i 
artikel 15, stk. 10, andet led, i direktiv 
77/388/EØF og i artikel 23, stk. 1, andet 
led, i direktiv 92/12/EØF.

udgår

Begrundelse

I henhold til direktiv 77/388/EØF og direktiv 92/12/EØF anses fællesforetagender ikke som 
"internationale organer", medmindre der er tale om egentlige offentligretlige organer. Et 
fællesforetagende - hvor såvel den offentlige som den private sektor er repræsenteret i de 
besluttende organer - med beføjelse til at indgå internationale aftaler vil være en ny udvikling 
i EU's retsorden uden fortilfælde i fællesskabslovgivningen.

Ændringsforslag 22
Artikel 3, stk. 1

1. Fællesforetagendets vedtægter, som er 
anført i bilaget, vedtages hermed.

1. Fællesforetagendets vedtægter, som er 
anført i bilaget, der udgør en integrerende 
del af denne forordning, vedtages hermed.

Begrundelse

Formålet er at understrege, at bilag til et retligt instrument udgør en integrerende del af det 
lovforslag, som de er vedføjet. Domstolen har truffet en række afgørelser, hvor dette 
understreges, men vi har endnu ikke haft nogen retssager i forbindelse med 
fællesforetagender. Derfor er det nødvendigt at understrege dette aspekt.

Ændringsforslag 23
Artikel 3, stk. 2

2. Vedtægterne kan ændres i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 5, stk. 2, særligt hvad angår artikel 
3, 4, 5, 6 og 8 i vedtægterne.

2. Vedtægterne kan ændres i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 6 a.
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Begrundelse

Af hensyn til klarheden og i overensstemmelse med vejledningerne om "bedre regulering" bør 
et lovforslag indeholde en artikel, der beskriver proceduren for ændringer, som EU-
institutionerne anser for påkrævede, og som ikke foreslås eller gennemføres af et organ i et 
"fællesforetagende". Se også ændringsforslag til forordningens artikel 6 a (ny).

Ændringsforslag 24
Artikel 4, stk. 1, litra a og b

[a) medlemmernes bidrag i henhold til 
artikel 1 i dets vedtægter og

[a) medlemmernes bidrag i henhold til 
artikel 1, 3 og 11 i dets vedtægter og

b) en eventuel andel af luftfartsafgifterne i 
henhold til artikel 15, stk. 3, litra e), andet 
led, i forordning (EF) nr. 550/2004. 
Kommissionen fastlægger i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 15, stk. 4, i forordning (EF) nr. 
550/2004, hvordan de pågældende andele 
skal opkræves og bruges.[

b) en andel af luftfartsafgifterne i henhold 
til artikel 15, stk. 3, litra e), andet led, i 
forordning (EF) nr. 550/2004. 
Kommissionen forelægger et forslag for 
Europa-Parlamentet og Rådet, hvori det 
fastlægges, hvordan de pågældende andele 
skal opkræves og bruges.[

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i firkantet parentes, da det er suspenderet som følge af den private 
sektors modstand mod en route-afgifterne. Ordføreren har endnu ikke set nogen alternativ 
mekanisme til opkrævning af den private sektors finansielle bidrag. Der stilles imidlertid 
forslag om en retlig bestemmelse, da den fastlægger den private sektors finansielle 
forpligtelser i forbindelse med et offentligt-privat partnerskab (OPP). Det er ganske korrekt 
og ønskeligt, at disse spørgsmål drøftes i Parlamentet, og at der fastlægges visse 
retningslinjer for OPP'er. Derfor er det nødvendigt at vedtage et særskilt retligt instrument og 
ikke et retligt instrument til brug for Kommissionen, der skal godkendes efter 
komitologiproceduren.

Ændringsforslag 25
Artikel 4, stk. 3

3. De samlede finansielle bidrag fra 
Fællesskabet til fællesforetagendet ophører 
ved udløbet af den periode, der er anført i 
artikel 1.

3. De samlede finansielle bidrag fra 
Fællesskabet til fællesforetagendet ophører 
ved udløbet af den periode, der er anført i 
artikel 1, medmindre andet besluttes af 
Europa-Parlamentet og Rådet på forslag 
af Kommissionen.
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Begrundelse

Et retligt instrument bør indeholde muligheden for at yde et supplerende fællesskabsbidrag. 
Den korrekte og fastlagte budgetprocedure skal imidlertid følges, når der ydes finansielle 
bidrag fra EU.

Ændringsforslag 26
Artikel 5, stk. 1

1. Det udvalg for det fælles luftrum, der er 
nedsat ved artikel 5 i forordning (EF) nr. 
549/2004, i det følgende 
benævnt ”udvalget”, underrettes 
regelmæssigt om fællesforetagendets
arbejde. Med henblik herpå opfører 
Kommissionen et punkt om SESAR-
projektet på dagsordenen for møderne i 
udvalget.

1. Det udvalg for det fælles luftrum, der er 
nedsat ved artikel 5 i forordning (EF) nr. 
549/2004, i det følgende 
benævnt ”udvalget”, underrettes 
regelmæssigt om SESAR-
fællesforetagendets arbejde. Med henblik 
herpå opfører Kommissionen et punkt om 
SESAR-projektet på dagsordenen for 
møderne i udvalget.

Begrundelse

Mindre præcisering.

Ændringsforslag 27
Artikel 5, stk. 2 a (nyt)

2a. Med hensyn til beslutninger om 
tekniske justeringer af ATM-
masterplanen vedtages Kommissionens 
holdning i bestyrelsen efter proceduren i 
artikel 3 i afgørelse 1999/468/EF.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med den nye artikel 6 a vedrørende 
revisionsklausulen. Med dette ændringsforslag har Kommissionen med andre ord kun 
mulighed for at få vedtaget sin holdning til tekniske justeringer af ATM-masterplanen i 
henhold til rådgivningsproceduren (komitologiproceduren).

Ændringsforslag 28
Artikel 5 a (ny)

Artikel 5a
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Tiltrædelse af nye medlemmer
Kommissionen aflægger rapport til Rådet 
og Europa-Parlamentet om nye 
medlemmers tiltrædelse. Enhver 
tiltrædelse af nye medlemmer, herunder 
medlemmer fra tredjelande, forelægges 
for Rådet og Europa-Parlamentet til 
godkendelse.

Begrundelse

Denne retlige bestemmelse er taget fra forordningen om Galileo-fællesforetagendet (Rådets 
forordning (EF) nr. 876/2002) i let ændret udgave, for så vidt angår Parlamentets rolle. 
Denne bestemmelse er en nødvendig betingelse i forbindelse med et offentligt-privat 
partnerskab (OPP) som SESAR-fællesforetagendet.

Ændringsforslag 29
Artikel 6 a (ny)

Artikel 6a
Revision

Hvis Kommissionen skønner det 
nødvendigt, eller hvis enten Rådet eller 
Europa-Parlamentet - under 
komitologiproceduren - anmoder om, at 
dele af denne forordning og dens 
vedtægter revideres eller ændres, 
fremsætter Kommissionen det relevante 
lovforslag efter proceduren i EF-
traktaten.

Begrundelse

Dette er et vigtigt proceduremæssigt ændringsforslag, der har til formål at sikre Parlamentets 
lovgivningsmæssige beføjelser. 

Ændringsforslag 30
Bilag, artikel 1, stk. 2, led 3

– alle andre offentlige eller private 
foretagender eller organer.

– alle andre offentlige eller private 
foretagender eller organer, som har 
indgået mindst én aftale om lufttransport 
med Det Europæiske Fællesskab.
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Begrundelse

Da SESAR-fællesforetagendet er et OPP, bør der være rimelige betingelser for tiltrædelse af 
fællesforetagendet. Med dette ændringsforslag indføjes en betingelse, nemlig en aftale med 
Det Europæiske Fællesskab. Det er nødvendigt at angive dette i firkantet parentes, da 
spørgsmålet endnu ikke er afklaret.

Ændringsforslag 31
Bilag, artikel 1, stk. 3

3. Enhver anmodning om tiltrædelse i 
henhold til stk. 2 stiles til den 
administrerende direktør, som videresender 
den til bestyrelsen.

3. Enhver anmodning om tiltrædelse i 
henhold til stk. 2 stiles til den 
administrerende direktør, som videresender 
den til bestyrelsen.

Bestyrelsen beslutter, om anmodningen 
skal imødekommes eller afvises. I tilfælde 
af en positiv afgørelse forhandler den 
administrerende direktør 
tiltrædelsesbetingelserne og forelægger 
dem for bestyrelsen. Nævnte betingelser 
kan bl.a. omfatte bestemmelser om 
finansielle bidrag og repræsentation i 
bestyrelsen.

Bestyrelsen rådgiver Kommissionen med 
hensyn til, om anmodningen skal 
imødekommes eller afvises, og 
Kommissionen fremsætter det relevante 
forslag efter proceduren i artikel 5 a. I 
tilfælde af en positiv afgørelse forhandler 
den administrerende direktør 
tiltrædelsesbetingelserne og forelægger 
dem for bestyrelsen. Nævnte betingelser 
kan bl.a. omfatte bestemmelser om 
finansielle bidrag og repræsentation i 
bestyrelsen.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en nødvendig afklaring af forordningens nye artikel 5 a (ny) 
vedrørende tiltrædelse af nye medlemmer. Proceduren bør præciseres klart, således at der 
ikke bliver mulighed for fejlfortolkning eller dannelse af præcedens. EU-institutionerne har 
ansvaret for sådanne spørgsmål og ikke dets fællesforetagender i form af et OPP som f.eks. 
SESAR.

Ændringsforslag 32
Bilag, artikel 1, stk. 3 a (nyt)

3a. Jf. den i stk. 2 omhandlede aftale 
tager bestyrelsen særligt hensyn til 
følgende kriterier i forbindelse med sin 
indstilling om godkendelse eller afvisning 
af indledning af forhandlinger om 
tiltrædelse med et offentligt eller privat
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foretagende eller organ:

- Dokumenteret viden om og erfaring med 
lufttrafikstyring og/eller med levering af 
udstyr og/eller tjenester til 
lufttrafikstyring.
- Foretagendets eller organets forventede 
bidrag til gennemførelsen af ATM-
masterplanen.
- Foretagendets eller organets finansielle 
soliditet.
- Potentielle interessekonflikter.

Begrundelse
Dette er en opfølgning på den grundlæggende betingelse i ændringsforslag til artikel 1, stk. 2, 
afsnit 1 a (nyt). Kriterierne og proceduren præciseres nærmere. Rådets arbejdsgruppe er nået 
til enighed om en lignende tekst. Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med 
ændringsforslaget til artikel 5 a (ny).

Ændringsforslag 33
Bilag, artikel 3, stk. 1

1. Bestyrelsen består af: 1. Bestyrelsen består af:
a) en repræsentant for hvert medlem af 
fællesforetagendet

a) en repræsentant for hvert medlem af 
fællesforetagendet

b) en repræsentant for luftrumsbrugerne b) en repræsentant for militæret;
c) en repræsentant for 
luftfartstjenesteudøverne

c) en repræsentant for ESA;

d) en repræsentant for leverandørerne af 
udstyr

d) fem repræsentanter for det rådgivende 
organ for luftfart (ICB);

e) en repræsentant for lufthavnene

f) en repræsentant for organisationer, der 
repræsenterer personalet i sektoren for 
lufttrafikstyring.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre en mere afbalanceret repræsentation i 
bestyrelsen i henhold til følgende kriterier: "Offentlige organer" (EF, EIB, tredjelande og 
militæret) bør repræsenteres. "Mellemstatslige organisationer" (Eurocontrol og ESA), der 
bidrager finansielt og i form af naturalier, bør også repræsenteres. "Den private sektor" skal 
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repræsenteres på passende vis, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 549/2004.

Ændringsforslag 34
Bilag, artikel 3, stk. 2

2. De i stk. 1, litra b), c), d), e) og f), 
omhandlede repræsentanter udpeges af 
det rådgivende organ for luftfart, der er 
nedsat ved artikel 6 i forordning (EF) nr. 
549/2004.

2. Europa-Parlamentet deltager i 
bestyrelsens møder som observatør. 

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslaget til artikel 3, stk. 1. Tilføjelsen vedrører 
Parlamentets rolle i et "fællesforetagende" i form af et offentligt-privat partnerskab. 
Parlamentets observatørstatus begrundes i to forhold, nemlig Parlamentets overvågning af et 
OPP, der er involveret i anvendelsen af forskningsmidler til offentlige tjenester, og 
Parlamentets varetagelse af sine budgetmæssige opgaver på lige fod med Rådet.

Ændringsforslag 35
Bilag, artikel 3, stk. 2 a (nyt)

2a. Formandskabet for bestyrelsen 
varetages af Kommissionen.

Begrundelse

Denne bestemmelse er nødvendig og Rådet er enig heri.

Ændringsforslag 36
Bilag, artikel 4, stk. 1

1. De i artikel 3, stk. 1, litra a) og b), 
omhandlede repræsentanter har stemmeret.

1. Alle de i artikel 3, stk. 1, omhandlede 
repræsentanter råder over et antal stemmer 
vægtet i forhold til deres bidrag til 
SESAR-fællesforetagendets midler og i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
stk. 2.

Begrundelse

Der foreslås en ny ligevægt i repræsentationen og en ny stemmevægtning, der sammenkædes 
med det finansielle bidrag, der ydes af de enkelte repræsentanter i bestyrelsen.
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Ændringsforslag 37
Bilag, artikel 4, stk. 2

2. Fællesforetagendets medlemmer har et 
antal stemmer, der er proportionelt med 
deres bidrag til fællesforetagendets 
midler. Fællesskabet og Eurocontrol råder 
dog hver over mindst 30 % af det samlede 
antal stemmer, og repræsentanten for 
luftrumsbrugerne, jf. artikel 3, stk. 1, litra 
b), råder over mindst 10 % af det samlede 
antal stemmer.

2. Stemmevægtningen og det samlede 
antal stemmer er som følger:

a. Fællesskabet og Eurocontrol råder dog
hver over mindst 25 %;

b. ESA råder over 5 %;
c. Det rådgivende organ for luftfart (ICB) 
råder over 25 %;
d. EIB råder over 5 %; 
e. Alle andre offentlige [eller private] 
foretagender eller organer fra tredjelande 
råder over de resterende stemmer.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har to formål, for det første at præcisere stemmevægtningen ved at 
anføre stemmefordelingen, og for det andet at sammenkoble finansiering og stemmevægtning. 
Det er nødvendigt at angive den firkantede parentes, da spørgsmålet endnu ikke er afklaret.

Ændringsforslag 38
Bilag, artikel 4, stk. 5

5. Før der træffes afgørelse om nye 
medlemmers tiltrædelse i henhold til 
artikel 1, stk. 2, om udnævnelse af den 
administrerende direktør og om afvikling 
af fællesforetagendet, skal Fællesskabets 
repræsentant i bestyrelsen have afgivet 
positiv udtalelse herom.

udgår
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Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ordførerens ændringsforslag til artikel 5 a (ny) om tiltrædelse 
af nye medlemmer.

Ændringsforslag 39
Bilag, artikel 5, stk. 1, litra b

b) at træffe afgørelse om nye medlemmers 
tiltrædelse

b) at udtale sig om nye medlemmers 
tiltrædelse

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med ændringsforslag til artikel 5 a (ny,) og til bilagets artikel 
1, stk. 3 og artikel 4, stk. 5. Bestyrelsen "udtaler" sig blot - på baggrund af opfyldelsen af 
kriterierne - og træffer ikke afgørelse. Det er EU-institutionernes opgave at træffe afgørelse 
om tiltrædelse af nye medlemmer.

Ændringsforslag 40
Bilag, artikel 5, stk. 1, litra c

c) at udnævne den administrerende direktør
og godkende organisationsplanen

c) at udnævne den administrerende direktør
efter proceduren i bilagets artikel 6, stk. 1 
og 2, og godkende organisationsplanen

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til bilagets artikel 6, stk. 
1 og 2, vedrørende proceduren for udnævnelse af den administrerende direktør.

Ændringsforslag 41
Bilag, artikel 5 a (ny)

Artikel 5 a
Forebyggelse af interessekonflikter

1. Medlemmerne af SESAR-
fællesforetagendet eller bestyrelsen og 
SESAR-fællesforetagendets personale 
deltager ikke i procedurerne for 
udarbejdelse og evaluering af offentlige 
udbud og tildeling af kontrakter, hvis de 
ejer eller har partnerskabsaftaler med 
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organer, der er potentielle deltagere i 
offentlige udbudsprocedurer, eller som 
repræsenterer de pågældende organer.
2. Medlemmerne af SESAR-
fællesforetagendet og deltagerne i 
bestyrelsen skal redegøre for eventuelle 
direkte eller indirekte personlige eller 
selskabsmæssige interesser i udfaldet af 
bestyrelsens afgørelser om alle 
dagsordenens punkter. Disse krav gælder 
også for personalet i forbindelse med de 
opgaver, de har fået pålagt. 
3. På grundlag af den i stk. 2 omhandlede 
redegørelse kan bestyrelsen beslutte at 
udelukke medlemmer, deltagere eller 
personale fra deltagelse i afgørelser eller 
opgaver, der sandsynligvis vil føre til en 
interessekonflikt. Udelukkede 
medlemmer, deltagere og personale har 
ikke adgang til oplysninger relateret til de 
områder, hvor det skønnes, at der kan 
opstå potentielle interessekonflikter.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er resultatet af ordførerens drøftelser med Rådets og Kommissionens 
repræsentanter vedrørende behovet for en afklaring af spørgsmålet om interessekonflikter. 
Rådets arbejdsgruppe har foreslået ovennævnte tekst.

Ændringsforslag 42
Bilag, artikel 6, stk. 1

1. Den administrerende direktør varetager 
den daglige ledelse af fællesforetagendet 
og repræsenterer det i retlig henseende. 
Han eller hun udnævnes af bestyrelsen 
efter forslag fra Kommissionen. Han eller 
hun udfører sine opgaver i fuld 
uafhængighed.

1. Den administrerende direktør udnævnes 
af bestyrelsen efter en af Kommissionen 
foreslået liste på mindst tre kandidater, 
idet listen opstilles efter høring af 
Europa-Parlamentets repræsentant, og 
idet der tages hensyn til kandidatens 
fortjenester og dokumenterede 
administrative og ledelsesmæssige evner 
samt relevante faglige kvalifikationer og 
erfaringer. Bestyrelsen træffer beslutning 
med et flertal af tre fjerdedele af 
medlemmerne
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2. 3. Den administrerende direktørs 
mandatperiode er fem år. På forslag af 
Kommissionen, som først hører Europa-
Parlamentets repræsentant, og efter en 
evaluering kan den fornyes én gang for 
en periode på indtil tre år

Begrundelse

Disse to retlige bestemmelser er taget fra Gargani-betænkningen (A6-0355/2005), der blev 
vedtaget af Parlamentet den 13. december 2005, men som stadig er under behandling i Rådet. 
Kommissionens forslag og den pågældende betænkning vedrører mandatperioden for den 
administrerende direktør i Den Europæiske GNSS- Tilsynsmyndighed. Den samme retlige 
procedure bør således gælde for den administrerende direktør i "SESAR-fællesforetagendet".

Ændringsforslag 43
Bilag, artikel 8, afsnit 1

Til udførelsen af de opgaver, der er fastlagt 
i artikel 1 i denne forordning, indgår 
fællesforetagendet en aftale med 
Eurocontrol, i henhold til hvilken:

Til udførelsen af de opgaver, der er fastlagt 
i artikel 1 i denne forordning, indgår 
fællesforetagendet særlige aftaler med
sine medlemmer.

Begrundelse

Som følge af logikken bag ændringsforslaget til artikel 3 bør alle medlemmerne i 
fællesforetagendet indgå aftaler med fællesforetagendet.

Ændringsforslag 44
Bilag, artikel 8, litra a og b

1a. Eurocontrols rolle og bidrag 
fastlægges i en aftale med SESAR-
fællesforetagendet. Denne aftale skal:

a) Eurocontrol udveksler resultaterne af 
definitionsfasen med fællesforetagendet

a) fastlægge de nærmere vilkår for 
udveksling og udnyttelse af resultaterne af 
definitionsfasen med fællesforetagendet

b) Eurocontrol overdrages ansvaret for 
følgende opgaver, der skal gennemføres 
som led i ”planen”, og for forvaltningen 
af de dertil knyttede midler:

b) beskrive Eurocontrols opgaver og 
ansvarsområder i forbindelse med 
gennemførelsen af "ATM-masterplanen" 
såsom:
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Begrundelse

Ændringsforslaget skal tydeliggøre Eurocontrols rolle og ansvarsområder under 
"udviklingsfasen", og det skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til bilagets artikel 8, 
stk. 1.

Ændringsforslag 45
Bilag, artikel 8, stk. 1 b (nyt)

1b. Der indgås ligeledes særlige aftaler 
med:
a) Den Europæiske 
Rumfartsorganisation; og
b) ICB, det rådgivende organ for luftfart.
Aftalerne forelægges Europa-Parlamentet 
og Rådet i udkast til orientering.

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslagene til artikel 3 og artikel 8, stk. 1. 
Fremsendelsen af aftaleudkast til Rådet og Parlamentet er desuden en korrekt anvendelse af 
Rådets ændrede komitologiafgørelse.

Ændringsforslag 46
Bilag, artikel 11, stk. 1

[1. Fællesforetagendets indtægter stammer 
fra medlemmernes bidrag og en eventuel
andel af luftfartsafgifterne i henhold til 
artikel 15, stk. 3, litra e), andet led, i 
forordning (EF) nr. 550/2004.[

[1. Fællesforetagendets indtægter stammer 
fra medlemmernes bidrag og en andel af 
luftfartsafgifterne i henhold til artikel 15, 
stk. 3, litra e), andet led, i forordning (EF) 
nr. 550/2004.[

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i forlængelse af ændringsforslag til forordningens artikel 4, og det 
er i alt væsentligt suspenderet [...].

Ændringsforslag 47
Bilag, artikel 11, stk. 3

3. De i artikel 1, stk. 2, andet og tredje led, 
omhandlede medlemmer forpligter sig til at 
indbetale et første bidrag på mindst 10 

3. De i artikel 1, stk. 2, andet og tredje led, 
omhandlede medlemmer forpligter sig til at 
indbetale et første bidrag på mindst 10 
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millioner euro inden for en frist på ét år 
regnet fra det tidspunkt, hvor deres 
tiltrædelse af fællesforetagendet 
godkendes. Beløbet nedsættes til 5 
millioner euro for de medlemmer, der 
tiltræder fællesforetagendet inden for de 
første 12 måneder efter dets oprettelse.

millioner euro inden for en frist på ét år 
regnet fra det tidspunkt, hvor deres 
tiltrædelse af fællesforetagendet 
godkendes.

Begrundelse

Denne fordelagtige bestemmelse er diskriminerende i forhold til de øvrige medlemmer angivet 
i artikel 1, stk. 1, vedrørende de stiftende medlemmer.

Ændringsforslag 48
Bilag, artikel 11, stk. 5

5. Der er mulighed for bidrag i form af 
naturalier. De vil blive evalueret med 
hensyn til deres værdi og deres nytte i 
forhold til virkeliggørelsen af 
fællesforetagendets opgaver.

5. Der er mulighed for bidrag i form af 
naturalier, og de nærmere vilkår 
fastlægges i de aftaler, der er omhandlet i 
bilagets artikel 8. De vil blive evalueret 
med hensyn til deres værdi og deres nytte i 
forhold til virkeliggørelsen af 
fællesforetagendets opgaver.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i forlængelse af ændringsforslaget til bilagets artikel 8, stk. 1 a (nyt).

Ændringsforslag 49
Bilag, artikel 11, stk. 6

6. Bestyrelsen fremsætter forslag til 
Kommissionen om niveauet og 
beregningsgrundlaget for den i stk. 1 
omhandlede andel af luftfartsafgifterne.

udgår

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i forlængelse af ændringsforslaget til forordningens artikel 4.

Ændringsforslag 50
Bilag, artikel 17
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Fællesforetagendet er ejer af alle materielle 
og immaterielle formuegenstande, som er 
skabt, eller som det har fået overdraget til 
SESAR-projektets gennemførelsesfase.

Fællesforetagendet er ejer af alle materielle 
og immaterielle formuegenstande, som er 
skabt af SESAR-fællesforetagendet, eller 
som det har fået overdraget til SESAR-
projektets udviklingsfase i 
overensstemmelse med de aftaler, som 
SESAR-fællesforetagendet har indgået 
med medlemmerne. Fællesforetagendet 
kan give adgang til den viden, der er 
blevet oparbejdet i forbindelse med 
projektet, navnlig til sine medlemmer 
såvel som til EU-medlemsstater og/eller 
Eurocontrol til deres egne og ikke-
kommercielle formål.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er vigtigt og bør overvejes nøje, da det fastsætter de retlige 
bestemmelser vedrørende ejendomsrettigheder. Rådets arbejdsgruppe har udarbejdet et 
lignende forslag.
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BEGRUNDELSE

Baggrund

Lovgivningen om det fælles europæiske luftrum blev vedtaget i 2004 og udgør det 
institutionelle og forskriftsmæssige grundlag for en integreret, interoperabel lufttrafikkontrol.

Vi er i øjeblikket i det fælles luftrums gennemførelsesfase, og det er derfor vigtigt at løse de 
problemer, der er forbundet med udvikling af de nødvendige teknologier.

Kommissionen har i denne forbindelse iværksat et projekt for modernisering af den 
europæiske flyvekontrol i samarbejde med Den Europæiske Organisation for 
Luftfartssikkerhed (Eurocontrol) og i princippet med finansiel støtte fra den private sektor. 
Denne konstellation er et offentligt-privat partnerskab (OPP) med finansielle bidrag, der 
hviler på en trepartsaftale.

SESAR er et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske 
lufttrafikstyringssystem

Hvorfor er SESAR nødvendigt?

Det skønnes, at lufttrafikken vil blive fordoblet eller endog tredoblet inden 2025. Sektoren 
bidrager i øvrigt med 220 mia. euro til BNP og beskæftiger 3,1 mio. mennesker.

Flaskehalsproblemerne i lufttrafikinfrastrukturen, navnlig inden for lufttrafikstyring, er 
uundgåelige. Disse problemer forværres af, at de nuværende ATM-systemer er baseret på 
teknikker udviklet for 20 år siden eller tidligere. I en tid, hvor der kommunikeres via satellit, 
Galileo og bredbånd, kommunikerer piloterne og flyvelederne altid via radio. 

Lufttrafikstyringen kan fungere sikkert med det nuværende system, men det er åbenlyst, at 
systemet er ved at nå sine grænser. Lufttrafikinfrastrukturen, der ikke er integreret, og som 
kun er delvis interoperabel, kan ikke imødegå fremtidens udfordringer som f.eks. øget 
sikkerhed, stigende trafik, energieffektivitet og miljøkrav. Der er et presserende behov for 
innovation.

SESAR, der udgør det teknologiske element af det fælles europæiske luftrum, skal:

• tilpasse lufttrafikstyringen til nye teknologier,

• sikre flyvesikkerheden og reguleringen,

• organisere luftfartstjenesterne,

• fordele opgaver og ansvarsområder mellem tilsynsmyndigheder og 
luftfartstjenesteudøvere.

Det drejer sig i dag om at udvikle navigationssystemerne med automatiseret realtidsstyring af 
flyvebaner. Ordføreren går imidlertid videre, idet han insisterer på, at de to systemer, SESAR 
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og Galileo, skal være interoperable.

Ud over den store indvirkning på sikkerheden, er miljøindvirkningen også betydelig. 
Kommissionen vurderer, at der vil kunne opnås en nedbringelse af drivhusgasemissioner på 
mellem 4 og 6 % pr. flyvning.

SESAR:

Den nye generation af lufttrafikstyringssystemer integrerer komplekse forbindelser mellem 
jorden og flyet samt automatiserede redskaber til brug for flyvelederne og piloterne. Da 
luftfarten er international, skal gennemførelsen synkroniseres. Der er 60 forskellige 
jordbaserede ATM-systemer og ca. 5.000 fly. SESAR vil således udfylde et hul i 
lovgivningen, der vil gøre det muligt for EU af synkronisere gennemførelsen af den nye 
teknologi på en effektiv måde på grundlag af det fælles europæiske luftrums 
lovgivningsinstrumenter. Det skal understreges, at SESAR tilfører en europæisk merværdi, da 
ingen medlemsstat vil kunne udvikle et lignende system på egen hånd.

SESAR-fællesforetagendet er indtil videre det første europæiske offentligt-private partnerskab 
med deltagelse af Kommissionen.

Projektet er opdelt i tre faser. 

Under definitionsfasen, der blev lanceret i 2005, og som afsluttes ved udgangen af 2007, 
defineres køreplanen (ATM-masterplanen), dvs. de teknologier, der skal udvikles, og 
organisationsformer. Finansieringen på 60 mio. euro finansieres af EU-budgettet og 
Eurocontrol (50/50). 

I udviklingsfasen (2008-2013) udvikles systemerne med særlig fokus på de kritiske 
elementer. Budgettet er anslået til ca. 300 mio. euro pr. år (en tredjedel finansieres via EU's 
budget, en tredjedel af Eurocontrol og en tredjedel af den private sektor).

Det fremgår af Kommissionens meddelelse, at implementeringsfasen (2014-2020) vil blive 
finansieret af den private sektor, og at systemerne vil blive installeret i stor målestok i Europa 
og i de deltagende lande.

Ordførerens holdning:

Ordføreren ønsker at understrege, at det er af afgørende betydning for programmets 
indvirkning, at denne tidsplan overholdes. 

USA er også ved at udvikle en ny generation af lufttrafikstyringssystemer. Af hensyn til 
konkurrencesituationen i Europa er det vigtigt at fastholde vores teknologiske fremskridt.

Kommissionen lader imidlertid visse grundlæggende problemer stå åbne i sin meddelelse om 
oprettelse af SESAR-fællesforetagendet som f.eks. en klar definition af faserne, garantier for 
den private sektors finansielle deltagelse, intellektuelle rettigheder, potentielle 
interessekonflikter, fællesforetagendets vedtægter og vedtægtsændringer, procedurer for nye 
medlemmers tiltrædelse, stemmeret i bestyrelsen og endelig Parlamentets inddragelse.
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Ordføreren mener, at det er nødvendigt at definere de enkelte faser mere præcist. De tre 
faser i SESAR fastlægges klart i ændringsforslagene, der begrænser fællesforetagendets rolle 
til anden fase. Kommissionen bør forelægge et lovforslag om etablering af tredje fase.

Ordføreren understreger også, at det er vigtigt at indføre en revisionsklausul med henblik på 
ændring af fællesforetagendets målsætning, ledelse eller varighed. I lyset af problemerne med 
iværksættelsen af Galileo er det afgørende at tage højde for sådanne hindringer.

For så vidt angår nye medlemmers tiltrædelse af fællesforetagendet, foreslår ordføreren, at 
dette sker efter godkendelse fra Parlamentet og Rådet. Da fællesforetagendet er et offentligt-
privat partnerskab, skal der også fastlægges særlige tiltrædelsesbetingelser. Det skal sikres, at 
de nye medlemmer allerede har indgået en aftale om lufttransport med Det Europæiske 
Fællesskab. De bør også fremlægge dokumentation for deres erfaringer med ATM, deres 
bidrag til gennemførelsen af masterplanen, deres finansielle bidrag og potentielle 
interessekonflikter.

Finansiering:
Da projektets første fase finansieres fuldt ud af EU og Eurocontrol, skal det fastlægges, 
hvordan den private sektors bidrag under den anden fase skal opkræves. I Kommissionens 
forslag om oprettelse af SESAR-fællesforetagendet angives det, at den private sektors 
deltagelse i programmets udviklingsfase skal ske gennem opkrævning af en eventuel andel af 
luftfartsafgifterne.

Fase År Finansiering Aktører

Definition 2005-2007 60 mio. EUR:
Eurocontrol (30 mio. EUR)
Fællesskabet (30 mio. EUR)

Eurocontrol

Udvikling 2008-2013 300 mio. EUR pr. år:
Fællesskabet (100 mio. EUR)
Eurocontrol (100 mio. EUR)
Industrien og andre (100 mio. 
EUR)

Fællesforetagendet

Implementering 2014-2020 Industrien Industrien

(Kilde KOM(2005)0602, s. 9)

Ovenstående viser, at private virksomheders tiltrædelse af fællesforetagendet kan skabe 
interessekonflikter. Der opstår også interessekonflikter, når et medlem af fællesforetagendet 
fra enten den private eller offentlige sektor har mulighed for at udnytte sin faglige eller 
officielle kapacitet. Den offentlige og den private sektors interesser er også grundlæggende 
forskellige. Den private sektor har primært kommercielle interesser i programmet. Den 
offentlige sektor skal derimod opfylde andre målsætninger af almen interesse, og det er 
bydende nødvendigt, at den handler uafhængigt af industrielle eller kommercielle interesser.

En af fællesforetagendets vigtigste opgaver er at udarbejde og gennemføre de nødvendige 
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udbud i udviklingsfasen. For at undgå interessekonflikter må der ikke kunne opstå potentielle 
interessekonflikter i forhold til medlemmerne af fællesforetagendet. Når proceduren er 
afsluttet, overdrager fællesforetagendet de specifikke kontrakter med de nærmere 
indholdsmæssige, tekniske og finansielle enkeltheder til medlemmerne. 

Eurocontrol er et af de stiftende medlemmer i fællesforetagendet, og dens rolle præciseres 
ligeledes. De særlige aftaler, der indgås med fællesforetagendet, bør indeholde de nærmere 
vilkår for udveksling og udnyttelse af definitionsfasens resultater.

Parlamentets inddragelse:

Ordføreren gør opmærksom på, at forslaget ikke indeholder nogen henvisninger til 
budgetkontrolmyndigheden, selv om en stor del af fællesforetagendets aktiviteter skal 
finansieres via EU's budget. Da fællesforetagendet ansætter personale og modtager 
fællesskabsstøtte, vil det være rimeligt, hvis fællesforetagendet overholder de almindelige 
budgetprocedurer, således at det er nemmere at kontrollere dets aktiviteter og forbedre tilsynet 
med de administrative udgifter. Parlamentet bør således høres i forbindelse med udnævnelse 
af den administrerende direktør, vedtægtsændringer og eventuel forlængelse af finansieringen 
af fællesforetagendet og bør deltage i bestyrelsens møder som observatør.

I lyset af bestyrelsens mange vigtige opgaver skal repræsentationen være mere afbalanceret 
ud fra følgende kriterier: offentlige organer, mellemstatslige organisationer, den private sektor. 
Stemmeretten skal fordeles ligeligt og vægtes i forhold til den finansielle deltagelse.

I forbindelse med udnævnelsen af den administrerende direktør skal Kommissionen efter 
høring af Parlamentets repræsentant fremlægge en liste over mindst tre kandidater for 
bestyrelsen. Mandatperioden er fem år og kan fornyes for en periode på indtil tre år.

Konklusioner:

• SESAR vil være det første fællesforetagende baseret på et offentligt-privat partnerskab 
(OPP) og vil i denne betydning skabe præcedens.

• SESAR og Galileo er tvillingeprojekter med mellem- og langsigtede målsætninger og 
finansielle resultater.

• SESAR og lovgivningen om det fælles europæiske luftrum kan sikre mange stabile 
arbejdspladser, og denne mulighed er et yderligere argument for gennemførelse af 
projektet.


