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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven 
eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän kehittämiseksi (KOM(2005)0602 –
C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0602)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 171 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on 
kuullut parlamenttia (C6-0002/2006),

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 
oikeusperustasta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 ja 35 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan lausunnon (A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 
250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Määrittelyvaihetta seuraa yhteisön 
ilmaliikenteen hallinnan 
nykyaikaistamissuunnitelman 
toteutusvaihe, joka muodostuu kahdesta 

(6) Määrittelyvaihetta seuraa kaksi 
perättäistä vaihetta: kehitys (2008–2013) 
ja käyttöönotto (2014–2020).

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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perättäisestä osasta: kehitys (2008–2013) 
ja käyttöönotto (2014–2020).

Perustelu

Tätä tarkistusta tulisi käsitellä yhdessä 1 artiklan 1 a kohtaan (uusi) esitetyn tarkistuksen 
kanssa, jonka perustelussa selitetään kolme toisistaan riippuvaista vaihetta.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

(6 a) Jokaisen vaiheen pääseikat tulisi 
määritellä ja erityisesti 
käyttöönottovaiheen osalta olisi 
mainittava tulevan ehdotuksen 
mahdolliset lainsäädännölliset 
määräykset.

Perustelu

Tätä tarkistusta tulisi käsitellä yhdessä 1 artiklan 1 a kohtaan (uusi) esitetyn tarkistuksen 
kanssa. Viime mainitussa asia perustellaan tarkemmin.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 7 kappale

[(7) Asetuksen (EY) N:o 550/2004 
15 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
lennonvarmistuspalveluista perittävistä 
maksuista voidaan saada tuloja sellaisten 
hankkeiden tukemista varten, joiden 
tarkoituksena on avustaa tiettyjä ilmatilan 
käyttäjien ja/tai lennonvarmistuspalvelujen 
tarjoajien ryhmiä yhteisten 
lennonvarmistusinfrastruktuurien, 
lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisen 
sekä ilmatilan käytön parantamiseksi.]

[(7) Asetuksen (EY) N:o 550/2004 
15 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
lennonvarmistuspalveluista perittävistä 
maksuista voidaan saada tuloja sellaisten 
hankkeiden tukemista varten, joiden 
tarkoituksena on avustaa tiettyjä ilmatilan 
käyttäjien ja/tai lennonvarmistuspalvelujen 
tarjoajien ryhmiä yhteisten 
lennonvarmistusinfrastruktuurien, 
lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisen 
sekä ilmatilan käytön parantamiseksi.]

Perustelu

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus edellyttää luotettavaa yhteisten hankkeiden 
rahoitusjärjestelmää. Budjettivallan käyttäjät, neuvosto ja parlamentti, varmistivat vuosien 
2007–2013 rahoitusnäkymissä julkisen rahoituksen, kun taas yksityisellä sektorilla 
vastustettiin ensin lentoreittimaksuja, mutta ei kuitenkaan pystytty esittämään vaihtoehtoista 
rahoitusjärjestelmää. Näin ollen tämän johdanto-osan kappaleen ja siihen liittyvien artiklojen 
käsittelyä on lykätty väliaikaisesti tässä asiakirjassa.
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Tarkistus 4
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Tähän prosessiin osallistuvien 
toimijoiden suuren määrän sekä 
tarvittavien rahoitusvarojen ja teknisen 
asiantuntemuksen vuoksi on välttämätöntä, 
että perustetaan oikeushenkilö, joka 
kykenee varmistamaan, että SESAR-
hankkeen toteutusvaiheeseen myönnettyjä 
varoja hallinnoidaan yhtenäisesti.

(12) Tähän prosessiin osallistuvien 
toimijoiden suuren määrän sekä 
tarvittavien rahoitusvarojen ja teknisen 
asiantuntemuksen vuoksi on välttämätöntä, 
että perustetaan oikeushenkilö, joka 
kykenee varmistamaan, että SESAR-
hankkeen kehitysvaiheeseen myönnettyjä 
varoja hallinnoidaan yhtenäisesti.

Perustelu

Komission teksti ei ole selkeä, koska ”toteutus” ei muodosta omaa vaihettaan. Toteutus 
kuuluu 1 artiklan 1 a kohtaan (uusi) esitetyn tarkistuksen mukaan kaikkiin kolmeen 
vaiheeseen.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Tätä oikeushenkilöä, jonka tehtävä
on Euroopan etua koskevan julkisen 
tutkimushankkeen hallinnointi, on 
pidettävä kansainvälisenä toimielimenä 
siten, kuten on tarkoitettu jäsenvaltioiden 
liikevaihtoverolainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta – yhteinen 
arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen 
määräytymisperuste, 17 päivänä 
toukokuuta 1977 annetun kuudennen 
neuvoston direktiivin 77/388/ETY
15 artiklan 10 kohdan toisessa 
luetelmakohdassa, sekä valmisteveron 
alaisia tuotteita koskevasta yleisestä 
järjestelmästä sekä näiden tuotteiden 
hallussapidosta, liikkumisesta ja 
valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY 
23 artiklan 1 kohdan toisessa 
luetelmakohdassa.

(13) Tämän oikeushenkilön tehtävänä on 
Euroopan etua koskevan julkisen 
tutkimushankkeen hallinnointi siten, kuten 
on tarkoitettu jäsenvaltioiden 
liikevaihtoverolainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta – yhteinen 
arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen 
määräytymisperuste, 17 päivänä 
toukokuuta 1977 annetun kuudennen 
neuvoston direktiivin 77/388/ETY
15 artiklan 10 kohdan toisessa 
luetelmakohdassa, sekä valmisteveron 
alaisia tuotteita koskevasta yleisestä 
järjestelmästä sekä näiden tuotteiden 
hallussapidosta, liikkumisesta ja 
valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY 
23 artiklan 1 kohdan toisessa 
luetelmakohdassa.

Perustelu

Tätä tarkistusta tulisi tarkastella samalta kannalta kuin 2 artiklan 2 kohtaan esitettyä 
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tarkistusta, jossa väitetään, että yhteisyrityksiä ei pidetä automaattisesti kansainvälisinä 
toimieliminä.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Yhteisyrityksen pääasiallinen tehtävä 
on organisoida ja koordinoida SESAR-
hanketta yhdistämällä julkiselta ja 
yksityiseltä sektorilta saatu rahoitus ja 
hyödyntämällä ulkoisia, erityisesti 
yhteisyrityksen osakkailta peräisin olevia 
teknisiä voimavaroja sekä Eurocontrolin 
kokemusta.

(17) Yhteisyrityksen pääasiallinen tehtävä 
on organisoida ja koordinoida SESAR-
hanketta yhdistämällä julkiselta ja 
yksityiseltä sektorilta saatu rahoitus ja 
hyödyntämällä ulkoisia, erityisesti 
yhteisyrityksen osakkailta peräisin olevia 
teknisiä voimavaroja sekä Eurocontrolin ja 
Euroopan avaruusjärjestön kokemusta.

Perustelu

Tähän tarkistukseen on sovellettu samaa ajattelutapaa kuin liitteen 3 artiklan 1 kohtaan 
esitetyssä tarkistuksessa, jossa artiklaan lisätään Euroopan avaruusjärjestö (ESA) ja 
perustellaan asia. 

Tarkistus 7
Johdanto-osan 18 kappale

(18) Perustajaosakkaisiin pidettävien 
yhteyksien helpottamiseksi on syytä 
vahvistaa yhteisyrityksen 
päätoimipaikaksi Bryssel.

(18) Perustajaosakkaisiin pidettävien 
yhteyksien helpottamiseksi yhteisyrityksen 
päätoimipaikka on syytä perustaa 
neuvoston asetuksen N:o 58/2003 
määräysten mukaisesti.

Perustelu

Tätä tarkistusta tulisi käsitellä yhdessä 1 artiklan 3 kohtaan esitetyn tarkistuksen kanssa 
ottaen huomioon 19 päivänä joulukuuta 2002 annettu neuvoston asetus N:o 58/2003.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 19 kappale

[(19) Koska lentoreittimaksut koituvat 
yksinomaan ilmatilan käyttäjien 
maksettaviksi, käyttäjät osallistuvat näin 
ilmaliikenteen hallinnan alan tutkimus- ja 
kehitystoiminnan rahoitukseen. Tämän 
vuoksi niiden olisi saatava asiaankuuluva 

[(19) Koska lentoreittimaksut koituvat 
yksinomaan ilmatilan käyttäjien 
maksettaviksi, käyttäjät osallistuvat näin 
ilmaliikenteen hallinnan alan tutkimus- ja 
kehitystoiminnan rahoitukseen. Tämän 
vuoksi niiden olisi saatava asiaankuuluva 
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edustus yhteisyrityksessä.] edustus yhteisyrityksessä.]

Perustelu

Tämän johdanto-osan kappaleen samoin kuin vastaavien artiklojen käsittelyä lykätään 
väliaikaisesti, kunnes SESARin, yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöhankkeen, yksityisen 
rahoituksen sitova järjestelmä on varmistettu. 

Tarkistus 9
Johdanto-osan 20 kappale

(20) On syytä määritellä yhteisyrityksen 
organisaatiota ja toimintaa koskevat 
säännöt laatimalla yhteisyrityksen 
yhtiöjärjestys.

(20) On syytä määritellä yhteisyrityksen 
organisaatiota, toimintaa, eturistiriitojen 
välttämistä ja virkamiesten 
nimittämismenettelyä koskevat säännöt 
laatimalla liitteessä mainittu
yhteisyrityksen yhtiöjärjestys.

Perustelu

Myös 3 artiklan 1 kohtaan ja liitteen 6 artiklan 1 kohtaan esitetyt tarkistukset on otettava huomioon.

Tarkistus 10
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

(20 a) Euroopan parlamentille tulisi 
myöntää tarkkailijan asema SESAR-
yhteisyrityksen hallintoneuvostossa.

Perustelu

Tätä tarkistusta tulee käsitellä yhdessä liitteen 3 artiklan 2 kohtaan esitetyn tarkistuksen 
kanssa, jossa otettiin huomioon Euroopan parlamentin 6. syyskuuta 2005 hyväksymä kanta 
(katso Barsi-Patakyn mietintö A6-0212/2005 Galileo-ohjelmasta).

Tarkistus 11
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

(21 a) Osakkaaksi pääsyä koskevat 
pyynnöt on otettava vastaan liitteen 
1 artiklan 3 kohdan määräysten 
mukaisesti.
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Perustelu

Tätä tarkistusta tulisi käsitellä 5 a artiklaan (uusi), liitteen 1 artiklan 3 a kohtaan (uusi), 
liitteen 4 artiklan 1 kohtaan ja 2 kohtaan sekä liitteen 5 a artiklaan (uusi) esitettyjen 
tarkistusten yhteydessä.

Tarkistus 12
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

(21 b) Komission on raportoitava 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tämän asetuksen soveltamisesta kolmen 
vuoden välein ja esitettävä asetukseen 
tarvittaessa tarkistuksia.

Perustelu

Tätä tarkistusta on käsiteltävä 6 a artiklaan (uusi) esitetyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 13
1 artiklan 1 kohta

1. Euroopan ilmaliikenteen hallinnan 
nykyaikaistamishankkeen, jäljempänä 
’SESAR-hankkeen’, toteutusvaiheen 
kehittämistoimien täytäntöönpanemiseksi
perustetaan yhteisyritys, jäljempänä 
’yhteisyritys SESAR’, 31 päivään 
joulukuuta 2013 ulottuvaksi ajaksi.

1. Perustetaan yhteisyritys, jäljempänä 
’yhteisyritys SESAR’, jonka tärkeimpänä 
tehtävänä on hallinnoida SESAR-
hankkeen kehitysvaiheen toimintaa sekä 
nykyaikaistaa Euroopan ilmaliikenteen 
hallintaa – jäljempänä ’SESAR-hanke’ –
ajanjaksolle, joka alkaa siitä päivästä, 
kun neuvosto hyväksyy 1 a artiklassa 
mainitun yhteisön ilmaliikenteen 
hallinnan yleissuunnitelman, ja päättyy 
toisen vaiheen päättyessä.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään selkeyttämään komission tekstiä sekä käytettyjä käsitteitä ja 
kehitysvaiheen määritelmää.

Tarkistus 14
1 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. ”SESAR-hanke” koostuu kolmesta 
vaiheesta:
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a. ”Määrittelyvaiheen” tavoitteena on 
määritellä terminologiset vaihtoehdot ja 
tarvittavat toimenpiteet sekä 
nykyaikaistamissuunnitelmien 
painopistealueet ja toteutussuunnitelmat. 
Vaihe alkoi lokakuussa 2005 ja sen on 
tarkoitus päättyä joulukuussa 2007
yhteisön ilmaliikenteen hallinnan 
yleissuunnitelman valmistumiseen. 
Ilmaliikenteen hallinnan 
yleissuunnitelman toteuttaa yritysten 
yhteenliittymä Eurocontrolin johdolla.
b. ”Kehitysvaihe” alkaa 1 päivänä 
tammikuuta 2008 sen jälkeen, kun 
neuvosto on hyväksynyt komission 
ehdottaman ilmaliikenteen hallinnan 
yleissuunnitelman kuultuaan asiassa 
Euroopan parlamenttia. Kehitysvaihe 
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013.
c. ”Käyttöönottovaihe” alkaa 1 päivänä 
tammikuuta 2014 ja päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2020, ja se käsittää uuden 
ilmaliikenteen hallinnan infrastruktuurin 
laajamittaisen luomisen ja 
täytäntöönpanon. Komission on 
toimitettava Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotus, jossa määritellään:
i. siirtyminen kehitysvaiheesta 
käyttöönottovaiheeseen,
ii. korvausjärjestelmät, jotka SESAR-
yhteisyritystä seuraava elin ottaa 
hoitaakseen ja
iii. aineellisen ja aineettoman omaisuuden 
siirtäminen SESAR-yhteisyritystä 
seuraavalle uudelle elimelle.

Perustelu

Paremman sääntelyn ja selkeämmän vastuunjaon saavuttamiseksi tässä asetuksessa olisi
määriteltävä eri vaiheiden kesto ja se, mitä kyseisten kolmen vaiheen aikana on saavutettava, 
sekä kiinnittää samalla huomiota lainsäätäjien sekä muiden asianosaisten elinten 
vastuualueisiin.

Tarkistus 15
1 artiklan 1 b kohta (uusi)



PE 374.009v01-00 12/30 PR\613344FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

1 b. Neuvoston on tarvittaessa 
tarkistettava SESAR-yhteisyrityksen 
laajuus, hallinto, rahoitus ja kesto 
hankkeen kehityksen sekä ilmaliikenteen 
hallinnan yleissuunnitelman mukaisesti 
ottaen samalla huomioon tämän 
asetuksen 6 artiklassa tarkoitettu arviointi 
sekä 6 a artiklassa (uusi) tarkoitettu 
tarkistuslauseke.

Perustelu

Tämä tarkistus on neuvoston työryhmän käyttämän logiikan mukainen, mutta se on myös
välttämätön lainsäädännöllinen määräys Galileo-yhteisyrityksestä saatujen kokemusten 
perusteella. 

Tarkistus 16
1 artiklan 2 kohdan johdanto

2. Yhteisyrityksen tarkoituksena on 
varmistaa Euroopan ilmaliikenteen 
hallintajärjestelmän uudenaikaistaminen 
koordinoimalla tutkimus- ja 
kehitystoimintaa yhteisössä. Erityisesti se 
vastaa seuraavista tehtävistä:

2. Yhteisyrityksen tarkoituksena on 
varmistaa Euroopan ilmaliikenteen 
hallintajärjestelmän uudenaikaistaminen 
koordinoimalla ja keskittämällä kaikki 
merkittävä tutkimus- ja kehitystoiminta. 
Erityisesti se vastaa seuraavista tehtävistä:

Perustelu

Tämä tarkistus on jatkoa aiempiin kehitysvaiheen määrittelyä koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistus 17
1 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

– SESAR-hankkeen toteuttamisen 
organisoiminen ja koordinoiminen 
Euroopan lennonvarmistusjärjestön 
(Eurocontrol) laatiman Euroopan 
ilmaliikenteen hallinnan 
nykyaikaistamissuunnitelman, jäljempänä 
’suunnitelma’, mukaisesti yhdistämällä 
julkiselta ja yksityiseltä sektorilta saatava 
rahoitus,

– SESAR-hankkeen kehitysvaiheen 
toimenpiteiden organisoiminen ja 
koordinoiminen ilmaliikenteen hallinnan 
yleissuunnitelman mukaisesti, joka on
laadittu Euroopan 
lennonvarmistusjärjestön (Eurocontrol) 
hallinnoiman hankkeen 
määrittelyvaiheessa, yhdistämällä ja 
hallinnoimalla julkiselta ja yksityiseltä 
sektorilta saatavaa rahoitusta yhden 
organisaation kautta, 
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Perustelu

Tämä tarkistus on jatkoa aiempiin kehitysvaiheen määrittelyä koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistus 18
1 artiklan 2 kohdan 2 a luetelmakohta (uusi)

– tarvittavan rahoituksen varmistaminen 
SESAR-hankkeen kehitysvaiheen toimille 
ilmaliikenteen hallinnan 
yleissuunnitelman mukaisesti;

Perustelu

Rahoituskysymys on mainittava erikseen.

Tarkistus 19
1 artiklan 2 kohdan 1 a luetelmakohta (uusi)

– Euroopan ilmaliikenteen hallinnan 
sidosryhmien osallisuuden varmistaminen 
sekä päätöksenteossa että rahoituksessa,

Perustelu

Tämä lisäys on tarpeen Euroopan ilmaliikenteen hallinnan merkittävän aseman vuoksi, jonka 
se on saavuttanut kokemuksensa ja keräämiensä tietojen ansiosta.

Tarkistus 20
1 artiklan 3 kohta

3. Yhteisyrityksen päätoimipaikka on 
Bryssel.

3. Yhteisyrityksen päätoimipaikka 
perustetaan neuvoston asetuksen 
N:o 58/2003 määräysten mukaisesti.

Perustelu

SESAR-yhteisyrityksen päätoimipaikkaa ei pidä määrätä tässä asetuksessa. Kyseinen päätös 
kuuluu Eurooppa-neuvoston tehtäväksi virastojen (katso 19. joulukuuta 2002 annettu 
neuvoston asetus N:o°58/2003) sekä muiden yhteisön toimielinten ja yksikköjen kotipaikasta 
päättämistä koskevien periaatteiden mukaisesti.
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Tarkistus 21
2 artiklan 2 kohta

2. Yhteisyritystä on pidettävä direktiivin 
77/388/ETY 15 artiklan 10 kohdan 
toisessa luetelmakohdassa sekä direktiivin 
92/12/ETY 23 artiklan 1 kohdan toisessa 
luetelmakohdassa tarkoitettuna 
kansainvälisenä toimielimenä.

Poistetaan.

Perustelu

Direktiiveissä 77/388/ETY ja 92/12/ETY ei sallita yhteisyritysten pitämistä kansainvälisinä 
toimieliminä, elleivät ne ole täysin julkisia yhteisöjä. Yhteisyritys, jonka 
päätöksentekoelimissä ovat mukana niin julkinen kuin yksityinen sektori ja jolle annetaan 
valta tehdä kansainvälisiä sopimuksia, on EU:n oikeusjärjestyksessä uusi asia, josta ei ole
aikaisempaa mainintaa EU:n lainsäädännössä.

Tarkistus 22
3 artiklan 1 kohta

1. Hyväksytään yhteisyrityksen 
yhtiöjärjestys, joka on tämän päätöksen 
liitteenä.

1. Hyväksytään yhteisyrityksen 
yhtiöjärjestys siten kuin se on esitetty 
tämän päätöksen liitteessä, joka on kiinteä 
osa tätä asetusta..

Perustelu

Tällä tarkistuksella halutaan korostaa, että säädöksen liitteet ovat todellinen osa sitä 
lainsäädäntöehdotusta, jonka liitteenä ne ovat. Useissa tuomioistuimen päätöksissä on 
korostettu tätä seikkaa, mutta yhteisyrityksiä koskevia oikeustapauksia ei ole vielä ollut. Siksi 
kyseistä seikkaa on tarpeen korostaa. 

Tarkistus 23
3 artiklan 2 kohta

2. Yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti, ja erityisesti tämä 
koskee yhtiöjärjestyksen 3–6 ja 8 artiklaa.

2. Yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa 6 a 
artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

Perustelu

Selkeyden ja ”parempaa sääntelyä” koskevien ohjeiden vuoksi lainsäädäntöehdotuksessa 
olisi oltava yksi artikla, jossa määritellään yhteisön toimielinten tarpeelliseksi katsoma 
muutosmenettely, joka ei ole jonkin yhteisyrityksen elimen ehdottama tai toteuttama. Katso 
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myös asetuksen 6 a artiklaan (uusi) esitetty tarkistus. 

Tarkistus 24
4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta

[a) sen osakkaiden rahoitusosuuksista 
yhtiöjärjestyksen 1 artiklan mukaisesti, ja

[a) sen osakkaiden rahoitusosuuksista 
yhtiöjärjestyksen 1, 3 ja 11 artiklan 
mukaisesti, ja

b) lennonvarmistuspalveluja koskevien 
maksujen mahdollisesta perinnästä 
asetuksen (EY) N:o 550/2004 15 artiklan 
3 kohdan e alakohdan toisessa 
luetelmakohdassa tarkoitetulla tavalla. 
Komissio määrittelee asetuksen (EY) 
N:o 550/2004 15 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti näiden 
maksujen perintä- ja käyttömenettelyt.]

b) lennonvarmistuspalveluja koskevien 
maksujen perinnästä asetuksen (EY) 
N:o 550/2004 15 artiklan 3 kohdan 
e alakohdan toisessa luetelmakohdassa 
tarkoitetulla tavalla. Komissio toimittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen, jossa määritellään näiden 
maksujen perintä- ja käyttömenettelyt.

Perustelu

Tämä tarkistus on laitettu hakasulkeisiin sen merkiksi, että sen käsittelyä lykätään
väliaikaisesti, koska yksityisellä sektorilla vastustetaan lentoreittimaksuja. Esittelijä ei ole 
nähnyt vaihtoehtoista järjestelmää, jolla yksityinen sektori määrättäisiin suorittamaan 
rahoitusosuutensa. On kuitenkin ehdotettu lainsäädännöllistä määräystä, koska siinä 
annetaan yksityiselle sektorille rahoitusta koskevat velvoitteet yksityisen ja julkisen sektorin 
kumppanuudessa. Euroopan parlamentissa olisi keskusteltava kyseisistä aiheista ja
määriteltävä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuutta koskevia suuntaviivoja. On 
kuitenkin tarpeen luoda erillinen lainsäädäntöväline, joka ei olisi komission 
lainsäädäntöväline ja joka hyväksyttäisiin komitologiamenettelyssä.

Tarkistus 25
4 artiklan 3 kohta

3. Kaikki yhteisyritykselle maksettavat 
yhteisön rahoitusosuudet lopetetaan 
1 artiklassa tarkoitetun ajan umpeutuessa.

3. Kaikki yhteisyritykselle maksettavat 
yhteisön rahoitusosuudet lopetetaan 
1 artiklassa tarkoitetun ajan umpeutuessa, 
elleivät Euroopan parlamentti ja neuvosto 
päätä toisin komission ehdotuksen 
pohjalta.

Perustelu

Säädöksessä olisi oltava optio ylimääräisestä yhteisön osuudesta. Yhteisön rahoitusosuuden 
olisi kuitenkin oltava asianmukaisen ja vakiintuneen talousarviomenettelyn mukainen.
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Tarkistus 26
5 artiklan 1 kohta

1. Asetuksen (EY) N:o 549/2004 5 
artiklalla perustetulle yhtenäisen ilmatilan 
komitealle, jäljempänä ’komitea’, 
tiedotetaan säännöllisesti yhteisyrityksen 
työn edistymisestä. Sen vuoksi komissio 
sisällyttää komitean kaikkien kokouksien 
esityslistalle SESAR-hanketta koskevan 
kohdan.

1. Asetuksen (EY) N:o 549/2004 5 
artiklalla perustetulle yhtenäisen ilmatilan 
komitealle, jäljempänä ’komitea’, 
tiedotetaan säännöllisesti SESAR-
yhteisyrityksen työn edistymisestä. Sen 
vuoksi komissio sisällyttää komitean 
kaikkien kokouksien esityslistalle SESAR-
hanketta koskevan kohdan.

Perustelu

Kohtaan lisätään yksinkertainen selvennys.

Tarkistus 27
5 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Komissio antaa kantansa
hallintoneuvoston asemaan 
ilmaliikenteen hallinnan 
yleissuunnitelman teknisiä muutoksia 
koskevassa päätöksenteossa päätöksen 
1999/468/EY 3 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Perustelu

Tämä tarkistus olisi käsiteltävä tarkistuslauseketta koskevan 6 a artiklan (uusi) yhteydessä. 
Toisin sanoen tämä tarkistus ainoastaan valtuuttaa komission antamaan kantansa 
ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelmaan tehtäviin teknisiin muutoksiin 
komitologiamenettelyn neuvoa-antavan menettelyn käytön jälkeen.

Tarkistus 28
5 a artikla (uusi)

5 a artikla
Osakkaaksi pääsy

Komission on raportoitava neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille osakkaaksi 
pääsystä. Uusien osakkaiden, myös 
kolmansista maista tulevien osakkaiden 
liittymiselle on pyydettävä neuvoston ja 
Euroopan parlamentin hyväksyntä.
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Perustelu

Lainsäädännöllinen määräys on Euroopan parlamentin aseman osalta lainattu Galileo-
yhteisyritykseltä (asetus (EY) N:o 876/2002) hieman muunneltuna. Tämä on välttämätön ehto 
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudelle, kuten SESAR-yhteisyritykselle.

Tarkistus 29
6 a artikla (uusi)

6 a artikla
Tarkistaminen

Komission harkinnan mukaan tai silloin, 
kun neuvosto tai Euroopan parlamentti –
komitologiamenettelyssä – pyytää 
asetuksen osan tai yhteisöjärjestyksen 
tarkistamista tai osittaista muuttamista, 
komission on laadittava asianmukainen 
lainsäädäntöehdotus EY:n 
perustamissopimuksessa määrätyn 
menettelyn mukaisesti.

Perustelu

Tämä on tärkeä menettelyä koskeva tarkistus, jonka tarkoituksena on turvata Euroopan 
parlamentin valtaoikeudet yhteisön lainsäädännössä.

Tarkistus 30
Liitteen 1 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta

– mikä tahansa muu julkinen tai yksityinen 
yritys tai yhteisö.

– mikä tahansa muu julkinen tai yksityinen 
yritys tai yhteisö, joka on tehnyt Euroopan 
yhteisön kanssa vähintään yhden 
ilmaliikennealan sopimuksen.

Perustelu

Koska SESAR-yhteisyritys on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhanke, yhteisyrityksen 
osakkuuteen olisi liityttävä kohtuullisia ehtoja. Tämän tarkistuksen tarkoituksena on saada 
aikaan yksi ehto eli sopimus Euroopan yhteisön kanssa. Hakasulkeet ovat tarpeen, koska 
pyydettyä selvennystä ei ole vielä saatu.

Tarkistus 31
Liitteen 1 artiklan 3 kohta
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3. Edellä 2 kohdan mukaista osakkaaksi 
pääsyä koskevat pyynnöt on osoitettava 
pääjohtajalle, joka toimittaa ne 
hallintoneuvostolle.

3. Edellä 2 kohdan mukaista osakkaaksi 
pääsyä koskevat pyynnöt on osoitettava 
pääjohtajalle, joka toimittaa ne 
hallintoneuvostolle.

Hallintoneuvosto päättää, hyväksytäänkö 
pyyntö vai hylätäänkö se. Myönteisissä 
tapauksissa pääjohtaja neuvottelee 
liittymistä koskevat ehdot ja toimittaa ne 
hallintoneuvostolle Näihin ehtoihin voi 
sisältyä säännöksiä, jotka liittyvät 
erityisesti rahoitusosuuksiin ja edustukseen 
hallintoneuvostossa.

Hallintoneuvosto neuvoo komissiota 
pyynnön hyväksymiseksi tai 
hylkäämiseksi, ja komissio tekee asiasta 
ehdotuksen 5 a artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti. Myönteisissä 
tapauksissa pääjohtaja neuvottelee 
liittymistä koskevat ehdot ja toimittaa ne 
hallintoneuvostolle Näihin ehtoihin voi 
sisältyä säännöksiä, jotka liittyvät 
erityisesti rahoitusosuuksiin ja edustukseen 
hallintoneuvostossa.

Perustelu

Tämä on tarpeellinen selvennys, joka on johdettu uusia osakkaita koskevasta asetuksen 
5 a artiklasta (uusi). Menettely on ilmaistava selkeästi väärien tulkintojen ja 
ennakkotapausten välttämiseksi. Tällaisista kysymyksistä ovat vastuussa EU:n toimielimet, 
eivät julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuustoimintaa harjoittavat yhteisyritykset kuten 
SESAR.

Tarkistus 32
Liitteen 1 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Hallintoneuvoston harkitessa, salliiko 
se osakkuusneuvottelut jonkin julkisen tai 
yksityisen yrityksen tai yhteisön kanssa, 
edellyttäen, että on tehty 2 kohdassa 
tarkoitettu sopimus, se ottaa huomioon 
erityisesti seuraavat perusteet:
- osoitettavissa oleva tietämys ja kokemus 
ilmaliikenteen hallinnasta ja/tai 
ilmaliikenteen hallinnassa käytettävien 
tarvikkeiden ja/tai palvelujen 
valmistamisesta,
- osuus, jonka yritys tai yhteisö voi antaa 
ilmaliikenteen hallinnan 
yleissuunnitelman täytäntöönpanoon,
- yrityksen tai yhteisön taloudellinen 
vakavaraisuus ja
- mahdollinen eturistiriita.
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Perustelu

Tämä tarkistus on jatkoa 1 artiklan 2 kohdan 1 a alakohtaan (uusi) esitetyssä tarkistuksessa 
tarkoitetulle ehdottomalle edellytykselle. Lisäksi siinä selkeytetään perusteita ja menettelyä. 
Neuvoston työryhmä on hyväksynyt samanlaisen tekstin. Tätä tarkistusta on käsiteltävä 
5 a artiklaan (uusi) esitetyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 33
Liitteen 3 artiklan 1 kohta

Hallintoneuvoston kokoonpano on 
seuraava:

Hallintoneuvoston kokoonpano on 
seuraava:

a) yksi edustaja yhteisyrityksen kultakin 
osakkaalta,

a) yksi edustaja yhteisyrityksen kultakin 
osakkaalta,

b) yksi ilmatilan käyttäjien edustaja, b) yksi sotavoimien edustaja,
c) yksi lennonvarmistuspalvelujen 
tarjoajien edustaja,

b) yksi ESAn edustaja,

d) yksi osatoimittajien edustaja, d) viisi teollisuudenalan neuvoa-antavan 
elimen (ICB) edustajaa,

e) yksi lentoasemien edustaja,
f) yksi ilmaliikenteen hallinnan alan 
henkilöstöä edustavien järjestöjen 
edustaja,

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään tasapainottamaan hallintoneuvostossa olevaa edustusta 
seuraavin perustein: julkisyhteisöjen (EY, EIP, kolmannet maat ja sotavoimat) tulisi olla 
edustettuina, hallitustenvälisten järjestöjen (Eurocontrol ja ESA), jotka osallistuvat 
rahoittamalla sekä luontoissuoritusten muodossa, tulisi myös olla edustettuina, ja yksityisen 
sektorin tulisi olla asianmukaisesti edustettuna, kuten asetuksen (EY) N:o 549/2004 
6 artiklassa säädetään.

Tarkistus 34
Liitteen 3 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdan b–f alakohdassa 
tarkoitetut edustajat nimeää 
teollisuudenalan neuvoa-antava elin, joka 
on perustettu asetuksen (EY) 
N:o 549/2004 6 artiklan nojalla.

2. Euroopan parlamentilla on tarkkailijan 
asema hallintoneuvostossa.
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Perustelu

Kohdan poistaminen on jatkoa 3 artiklan 1 alakohtaan esitetylle tarkistukselle. Lisäys 
puolestaan koskee Euroopan parlamentin roolia julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuustoimintaa harjoittavassa yhteisyrityksessä. Euroopan parlamentille myönnettävä 
tarkkailijan asema on oikeutettu kahdesta syystä: parlamentin suorittama sellaisen julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteistyöhankkeen valvonta, joka on mukana tutkimukseen suunnatun 
rahoituksen muuttamisessa julkiseksi palveluksi, sekä parlamentin talousarvioon liittyvän 
roolin toteuttaminen samoin perustein kuin neuvosto.

Tarkistus 35
Liitteen 3 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Komissio toimii hallintoneuvoston 
puheenjohtajana.

Perustelu

Tämä on tarpeellinen määräys, joka on hyväksytty neuvoston tasolla.

Tarkistus 36
Liitteen 4 artiklan 1 kohta

1. Edellä 3 artiklan 1 kohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitetuilla edustajilla on 
äänioikeus.

1. Kaikilla 3 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetuilla edustajilla on käytettävissään 
painotettu äänimäärä suhteessa kunkin 
rahoitusosuuteen SESAR-
yhteisyrityksessä 2 kohdan määräysten 
mukaisesti.

Perustelu

Ehdotetaan uutta edustuksen tasapainoa ja äänimäärän painottamista kunkin
hallintoneuvostossa olevan edustajan rahoitusosuuden mukaisesti.

Tarkistus 37
Liitteen 4 artiklan 2 kohta

2. Yhteisyrityksen osakkailla on 
äänimäärä, joka on suhteutettu niiden 
yhteisyritykseen sijoittamaan pääomaan.
Yhteisöllä ja Eurocontrolilla on 
kummallakin kuitenkin vähintään 
30 prosenttia kaikista äänistä ja 3 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla 

2. Äänimäärien painotus ja 
kokonaisäänimäärä ovat seuraavat:
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ilmatilan käyttäjien edustajalla on 
vähintään 10 prosenttia kaikista äänistä.

a. Yhteisöllä ja Eurocontrolilla on 
kummallakin vähintään 25 prosenttia,

b. ESAlla on 5 prosenttia,
c. teollisuudenalan neuvoa-antavalla 
elimellä on 25 prosenttia,
d. EIP:llä on 5 prosenttia, 
e. muut äänet ovat kolmansista maista 
tulevien julkisten [tai yksityisten] yritysten 
ja yhteisöjen käytettävissä.

Perustelu

Tällä tarkistuksella on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin pyritään selkeyteen äänioikeutettujen 
äänimäärän painotuksessa. Toiseksi pyritään tarkoin harkittuun suhteeseen rahoitusosuuden 
ja äänien painotuksen välillä. Hakasulkeet ovat tarpeen, koska pyydettyä selvennystä ei ole 
vielä saatu.

Tarkistus 38
Liitteen 4 artiklan 5 kohta

5. Kaikkien 1 artiklan 2 kohdan mukaista 
uusien osakkaiden hyväksymistä, uuden 
pääjohtajan nimittämistä tai 
yhteisyrityksen lakkauttamista koskevien 
päätösten on saatava hallintoneuvostossa 
yhteisön edustajan hyväksyntä.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus liittyy 5 a artiklaan (uusi) esitettyyn tarkistukseen, joka koskee osakkaaksi pääsyä.

Tarkistus 39
Liitteen 5 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) päättää uusien osakkaiden liittymisestä, b) tekee ehdotuksen uusien osakkaiden 
liittymisestä,

Perustelu

Tämän artiklan on oltava yhdenmukainen 5 a artiklaan (uusi) sekä liitteen 1 artiklan 
3 kohtaan ja 4 artiklan 5 kohtaan esitettyjen tarkistusten kanssa. Hallintoneuvosto ainoastaan 
ehdottaa liittymistä – edellyttäen, että perusteet täyttyvät – ei päätä siitä. Uusien osakkaiden 



PE 374.009v01-00 22/30 PR\613344FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

liittymisestä päättävät EU:n toimielimet.

Tarkistus 40
Liitteen 5 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) nimittää pääjohtaja ja hyväksyä 
organisaatiorakenne,

c) nimittää pääjohtaja liitteen 6 artiklan 1 
ja 2 kohdassa mainitun menettelyn 
mukaisesti sekä hyväksyä 
organisaatiorakenne,

Perustelu

Tämä tarkistus tulisi käsitellä yhdessä pääjohtajan nimittämismenettelyä koskevien liitteen 
6 artiklan 1 ja 2 kohdan kanssa. 

Tarkistus 41
Liitteen 5 a artikla (uusi)

5 a artikla
Eturistiriitojen välttäminen

1. SESAR-yhteisyrityksen osakkaat ja 
hallintoneuvoston jäsenet tai SESAR-
yhteisyrityksen henkilökunta eivät saa 
osallistua julkisten tarjouskilpailujen 
valmisteluun, arviointiin tai 
ratkaisemiseen, mikäli he omistavat 
sellaisia yhteisöjä tai heillä on 
kumppanuussopimuksia sellaisten 
yhteisöjen kanssa, jotka ovat mahdollisia 
ehdokkaita tarjouskilpailuissa tai 
edustavat sellaisia yhteisöjä.
2. SESAR-yhteisyrityksen osakkaiden tai 
hallintoneuvoston jäsenten on 
ilmoitettava kaikki suorat tai välilliset
henkilökohtaiset tai yrityksensä edut, 
jotka ovat riippuvaisia hallintoneuvoston 
päätöksistä missä tahansa asialistalla 
olevassa asiassa. Tämä koskee myös 
henkilökuntaa sille annettujen tehtävien 
osalta. 
3. Hallintoneuvostolla on 2 kohdassa 
mainitun ilmoitusvelvollisuuden 
perusteella oikeus sulkea osakkaita, 
jäseniä tai henkilökuntaa päätöksenteon 
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tai tehtävien ulkopuolelle silloin, kun 
eturistiriita on todennäköinen. 
Ulkopuolelle suljetuilla osakkailla, 
jäsenillä ja henkilökunnalla ei ole 
oikeutta saada nähtäväkseen sellaista 
aihetta koskevia tietoja, jonka katsotaan 
mahdollisesti aiheuttavan eturistiriidan.

Perustelu

Tämä tarkistus on tulos esittelijän neuvoston ja komission edustajien kanssa käymistä 
keskusteluista, jotka koskivat tarvetta selkeyttää eturistiriidan käsitettä. Neuvoston työryhmä 
ehdotti edellä olevaa tekstiä.

Tarkistus 42
Liitteen 6 artiklan 1 kohta

1. Pääjohtaja vastaa yhteisyrityksen 
päivittäisestä johtamisesta ja hän on 
yhteisyrityksen laillinen edustaja.
Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan 
komission ehdotuksesta. Hänellä on 
tehtäviensä hoitamisessa täydellinen 
itsenäisyys.

1. Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan 
komission ehdottamien vähintään kolmen 
ehdokkaan joukosta Euroopan 
parlamentin nimittämää edustajaa 
kuultuaan ehdokkaiden ansioiden sekä 
osoitettavissa olevien hallinto- ja 
johtamistaitojen sekä pätevyyden ja 
kokemuksen perusteella. 
Hallintoneuvosto tekee päätöksensä 
jäsentensä kolmen neljänneksen 
enemmistöllä.
2. Pääjohtajan toimikausi on viisi vuotta. 
Euroopan parlamentin nimittämää 
edustajaa kuultuaan ja asiaa arvioituaan 
hallintoneuvosto voi komission 
ehdotuksesta jatkaa pääjohtajan 
toimikautta kerran korkeintaan kolmen 
vuoden ajaksi.

Perustelu

Nämä lainsäädännölliset määräykset on otettu Euroopan parlamentin 13. joulukuuta 2005 
hyväksymästä Garganin mietinnöstä (A6-0355/2005), jota ei kuitenkaan vielä ole hyväksytty 
neuvostossa. Komission ehdotus ja kyseinen mietintö koskevat maailmanlaajuisen 
satelliittinavigointijärjestelmän Euroopan valvontaviranomaisen toiminnanjohtajan 
toimikautta. Tämän vuoksi olisi asianmukaista soveltaa samaa oikeusmenettelyä SESAR-
yhteisyrityksen pääjohtajaan.
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Tarkistus 43
Liitteen 8 artiklan 1 kohta

Tämän asetuksen 1 artiklassa määriteltyjen 
tehtävien suorittamiseksi yhteisyritys tekee 
Eurocontrolin kanssa sopimuksen, jonka
mukaisesti:

1. Tämän asetuksen 1 artiklassa 
määriteltyjen tehtävien suorittamiseksi 
yhteisyritys tekee osakkaidensa kanssa 
erillisiä sopimuksia. 

Perustelu

3 artiklaan esitetyn tarkistuksen mukaan kaikkien yhteisyrityksen osakkaiden on tehtävä 
sopimus.

Tarkistus 44
Liitteen 8 artiklan a ja b kohta

1 a. Eurocontrolin asema ja osuus 
määritellään SESAR-yhteisyrityksen 
kanssa tehtävässä sopimuksessa. 
Kyseisessä sopimuksessa:

a) Eurocontrol jakaa määrittelyvaiheen 
tulokset yhteisyrityksen kanssa,

a) määritellään määrittelyvaiheen tulosten 
jakaminen ja käyttö yhteisyrityksen 
kanssa,

b) Eurocontrol saa vastattavakseen 
seuraavat tehtävät, jotka liittyvät 
suunnitelman toteuttamiseen, sekä tähän 
liittyvien varojen hallinnoinnin:

b) kuvaillaan Eurocontrolin tehtävät ja 
vastuualueet ilmaliikenteen hallinnan 
yleissuunnitelman täytäntöönpanossa, 
esimerkiksi:

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään Eurocontrolin asemaa ja vastuualueita kehitysvaiheen 
aikana, ja se tulisi käsitellä yhdessä liitteen 8 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 45
Liitteen 8 artiklan 1 b kohta (uusi)

1 b. Erillisiä sopimuksia tehdään myös 
seuraavien tahojen kanssa:
a) Euroopan avaruusjärjestö ja
b) teollisuudenalan neuvoa-antava elin.
Sopimusluonnokset toimitetaan tiedoksi 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille.
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Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen 3 artiklaan ja 8 artiklan 1 kohtaan esitettyjen tarkistusten jälkeen. 
Lisäksi sopimusluonnosten toimittaminen neuvostolle ja parlamentille on oikea tapa soveltaa
komitologiamenettelyä koskevaa tarkistettua neuvoston päätöstä.

Tarkistus 46
Liitteen 11 artiklan 1 kohta

[ 1. Yhteisyrityksen rahoitus muodostuu 
osakkaiden osuuksista sekä mahdollisesta
lennonvarmistusmaksujen perinnästä 
asetuksen (EY) N:o 550/2004 15 artiklan 
3 kohdan e alakohdan toisessa 
luetelmakohdassa tarkoitetulla tavalla.]

[ 1. Yhteisyrityksen rahoitus muodostuu 
osakkaiden osuuksista sekä 
lennonvarmistusmaksujen perinnästä 
asetuksen (EY) N:o 550/2004 15 artiklan 
3 kohdan e alakohdan toisessa 
luetelmakohdassa tarkoitetulla tavalla.]

Perustelu

Tarkistus on jatkoa asetuksen 4 artiklaan esitettyyn tarkistukseen. Kohdan käsittelyä lykätään
[...].

Tarkistus 47
Liitteen 11 artiklan 3 kohta

3. Edellä 1 artiklan 2 kohdan toisessa ja 
kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetut 
osakkaat sitoutuvat maksamaan vähintään 
10 miljoonan euron suuruisen 
alkurahoitusosuuden vuoden määräajan 
kuluessa siitä, kun niiden liittyminen 
yhteisyritykseen on hyväksytty. Tämä 
summa lasketaan viiteen miljoonaan 
euroon niiden jäsenten osalta, jotka 
liittyvät yhteisyritykseen 12 kuukauden 
kuluessa sen perustamisesta.

3. Edellä 1 artiklan 2 kohdan toisessa ja 
kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetut 
osakkaat sitoutuvat maksamaan vähintään 
10 miljoonan euron suuruisen 
alkurahoitusosuuden vuoden määräajan 
kuluessa siitä, kun niiden liittyminen 
yhteisyritykseen on hyväksytty.  

Perustelu

Kyseinen suosiva lauseke syrjii muita osakkaita, jotka mainittiin perustajaosakkaita 
koskevassa 1 artiklan 1 kohdassa.

Tarkistus 48
Liitteen 11 artiklan 5 kohta

5. Sijoitetut varat voivat olla myös 5. Sijoitetut varat voivat olla myös 
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luontoissuorituksia. Tällaisen omaisuuden 
arvosta ja sen tarjoamasta hyödystä 
yhteisyrityksen toiminnan toteuttamisessa 
on tehtävä arvio.

luontoissuorituksia, ja ne on mainittava 
liitteen 8 artiklassa tarkoitetuissa 
sopimuksissa. Tällaisen omaisuuden 
arvosta ja sen tarjoamasta hyödystä 
yhteisyrityksen toiminnan toteuttamisessa 
on tehtävä arvio.

Perustelu
Tarkistus on jatkoa liitteen 8 artiklan 1 a kohtaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 49
Liitteen 11 artiklan 6 kohta

6. Hallintoneuvosto tekee komissiolle 
ehdotuksen 1 kohdassa tarkoitettujen 
lennonvarmistusmaksujen tasosta ja 
niiden määräytymisperusteista.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus on jatkoa asetuksen 4 artiklaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 50
Liitteen 17 artikla

Yhteisyritys omistaa kaikki aineelliset ja 
aineettomat hyödykkeet, jotka ovat 
syntyneet tai jotka sille on luovutettu
SESAR-hankkeen toteutusvaihetta varten.

Yhteisyritys omistaa kaikki SESAR-
yhteisyrityksen luomat tai saamat 
aineelliset ja aineettomat hyödykkeet, jotka 
on tarkoitettu SESAR-hankkeen 
kehitysvaihetta varten SESAR-
yhteisyrityksen tekemien 
osakkuussopimusten mukaisesti.
Yhteisyritys voi myöntää erityisesti 
osakkailleen sekä Euroopan unionin 
ja/tai Eurocontrolin jäsenvaltioille 
oikeuden käyttää hankkeen aikana 
saatuja tietoja niiden omiin ja ei-
kaupallisiin tarkoituksiin.

Perustelu

Tämä on tärkeä tarkistus, jota on tarkasteltava huolellisesti, koska siinä annetaan 
immateriaalioikeutta koskevat lainsäädännölliset määräykset. Neuvoston työryhmä on 
laatinut samankaltaisen ehdotuksen.
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PERUSTELUT

Taustaa

Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskeva lainsäädäntö loi vuonna 2004 institutionaalisen ja
lakisääteisen perustan ilmaliikenteen yhtenäistetylle ja yhteentoimivalle hallinnolle.

Olemme nyt yhtenäisen ilmatilan toimeenpanovaiheessa ja tarpeellisten teknologioiden 
kehittämisen ongelmaan on vastattava kiireisesti.

Euroopan komissio aloitti tätä varten lennonjohdon nykyaikaistamiseen pyrkivän 
eurooppalaisen SESAR-hankkeen yhteistyössä Euroopan lennonvarmistusjärjestön 
Eurocontrolin kanssa ja - ainakin periaatteessa - yksityisen sektorin rahoituksen tuella. 
Organisaatio muodostaa kolmen eri tahon rahoittaman julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyöhankkeen.

SESAR-hankkeen tavoitteena on perustaa yhteisyritys uuden sukupolven eurooppalaisen 
ilmaliikenteen hallintajärjestelmän toteuttamiseksi.

Miksi SESARia tarvitaan?

Ennusteiden mukaan ilmaliikenteen odotetaan kaksin- tai jopa kolminkertaistuvan vuoteen 
2025 mennessä. Lisäksi ilmaliikenteen osuus EU:n BKT:sta on 220 miljardia euroa ja ala 
työllistää 3,1 miljoonaa henkeä.

Pullonkaulat ovat väistämättömiä ilmaliikenteen infrastruktuureissa, etenkin ilmaliikenteen 
hallinnan alalla. Tilannetta ei paranna nykyisten lennonjohtojärjestelmien pohjautuminen 
kahdenkymmenen vuoden takaiseen tai vielä vanhempaan tekniikkaan. Satelliittien, 
GALILEO-järjestelmän ja laajakaistaverkostojen kautta tapahtuvan viestinnän aikakaudella 
lentäjien ja lennonjohdon välinen yhteydenpito tapahtuu edelleen radioteitse.

Nykyinen järjestelmä riittää ilmaliikenteen hallinnan toimivuuden ja sen turvallisuuden 
takaamiseen, mutta sen kapasiteetti lähestyy ilmiselvästi rajojaan. Hajanainen ja vain osittain 
yhteentoimiva ilmaliikenteen hallintajärjestelmä ei voi vastata tulevien vuosien haasteisiin, 
joita ovat turvallisuuden lisääminen, liikenteen kasvu, energiatehokkuus ja 
ympäristövaatimukset. Innovaatiolle on pakottava tarve.

Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan teknologisen osa-alueen SESARin tehtävänä on:

• mukauttaa lennonjohto uusiin teknologioihin,

• vastata lentoturvallisuudesta ja säätelystä,

• organisoida lennonvarmistuspalvelut,

• määritellä, miten tehtävät ja vastuut jakautuvat valvontaviranomaisten ja 
palveluntarjoajien välillä.

Tarkoituksena on hyödyntää navigointijärjestelmiä ilma-alusten lentoreittien automatisoidun 
reaaliaikaisen hallinnan avulla. Esittelijä korostaa lisäksi laajemmin SESAR- ja GALILEO-
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järjestelmien yhteentoimivuuden tarvetta.

Hankkeen merkittävien turvallisuusvaikutusten lisäksi sen ympäristövaikutukset ovat 
huomattavat. Komissio arvioi kasvihuonekaasujen vähentyvän 4-6 prosentilla per lento.

SESAR-hankkeen sisältö:

Uuden sukupolven ilmaliikenteen hallintajärjestelmään kuuluvat maan ja lentokoneen väliset 
monitahoiset yhteydet ja lennonjohtajien ja lentäjien automatisoidut laitteet. Ilmaliikenne on 
perusolemukseltaan kansainvälistä ja niinpä järjestelmän käyttöönoton on tapahduttava 
samanaikaisesti kaikkialla. Euroopan unionissa on kuusikymmentä erilaista maasta käsin 
operoivaa lennonjohtojärjestelmää ja noin 5000 ilma-alusta. SESAR-hanke luo tähän asti 
puuttuneet lainsäädännölliset puitteet, joiden ansiosta Euroopan unioni voi, yhtenäistä 
ilmatilaa koskevien lainsäädännöllisten välineiden avulla, ohjata tehokkaasti uuden 
teknologian käyttöönottoa. Voidaan myös tähdentää, että SESAR tuo yhteisöllistä lisäarvoa, 
sillä yksikään jäsenvaltio ei voi kehittää tällaista järjestelmää yksin.

SESAR-yhteisyritys on ensimmäinen eurooppalainen julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuushanke, jonka toteuttamiseen Euroopan yhteisö osallistuu.

Hanke jakautuu kolmeen vaiheeseen. 

Määrittelyvaiheessa, joka alkoi vuonna 2005 ja joka kestää vuoden 2007 loppuun, päätetään 
yleissuunnitelmasta (ATM Master Plan), eli kehitettävistä teknologioista ja 
organisointitavoista. Kuudenkymmenen miljoonan euron rahoituksesta vastaavat yhteisön 
budjetti ja Eurocontrol (50/50). 

Kehitysvaiheessa (2008–2013) suunnitellaan järjestelmät ja toteutetaan niiden tärkeimmät 
elementit ja sen kuluiksi arvioidaan noin 300 miljoonaa euroa vuodessa (1/3 yhteisön budjetti, 
1/3 Eurocontrol, 1/3 yksityinen sektori).

Käyttöönottovaiheen (2014–2020) rahoittaa komission tiedonannon mukaan yksityinen 
sektori ja se toteutetaan laajassa mittakaavassa Euroopassa ja osallistujamaissa.

Esittelijän kanta:

Esittelijä haluaa muistuttaa, että tämän aikataulun noudattaminen on ratkaisevan tärkeää 
ohjelman tuloksellisuudelle. 

Myös Yhdysvallat kehittää uuden sukupolven ilmaliikenteen hallintajärjestelmää. Euroopan 
kilpailukyvyn takaamiseksi on tärkeää säilyttää teknologinen etumatkamme.

Komission ehdotus SESAR-yhteisyrityksen perustamiseksi jättää kuitenkin auki joitakin 
peruskysymyksiä, kuten eri vaiheiden tarkka määrittely, yksityisen sektorin rahoitukseen 
osallistumisen takeet, immateriaalioikeudet, mahdolliset eturistiriidat, yhteisyrityksen 
yhtiöjärjestys ja sen muuttamismenettely, uusien osakkaiden hyväksymismenettely, 
äänioikeus hallintoneuvostossa sekä lopuksi, Euroopan parlamentin osallistuminen.

Esittelijä katsoo, että on tarpeen selventää hankkeen vaiheiden määritelmää. Tarkistuksissa 
määritellään selkeästi SESARin kolme vaihetta ja rajoitetaan yhteisyrityksen olemassaolo 
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toiseen vaiheeseen. Komission tulee tehdä lainsäädäntöehdotus kolmannen vaiheen 
käynnistämiseksi.

Esittelijä korostaa myös yhteisyrityksen tavoitteita, hallinnointia ja kestoa koskevan 
tarkistuslausekkeen tärkeyttä. Kun muistetaan GALILEOn käynnistämisvaiheen ongelmat, 
on olennaisen tärkeää ehkäistä samanlaisia esteitä.

Uusien osakkaiden hyväksymisen ehdoksi yhteisyritykseen esittelijä asettaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston suostumuksen. Ottaen huomioon yhteisyrityksen julkis-yksityisen 
luonteen, on myös tärkeää säätää erityisiä liittymisehtoja. On taattava, että uudet osakkaat 
ovat jo aiemmin tehneet unionin kanssa sopimuksen ilmaliikenteen alalla. Osakkaiden on 
myös esitettävä kirjallista materiaalia kokemuksestaan lennonjohdon alalla, osallistumisestaan 
yleissuunnitelman toteuttamiseen, osallistumisestaan hankkeen rahoitukseen sekä 
mahdollisista eturistiriidoista.

Rahoitus:
Hankkeen ensimmäisen vaiheen rahoittavat kokonaisuudessaan Euroopan unioni ja 
Eurocontrol, ja niinpä onkin syytä täsmentää, millä tavoin yksityinen sektori osallistuu 
rahoitukseen toisessa vaiheessa. Komission ehdotuksessa yhteisyrityksen perustamisesta 
yksityisen sektorin osallistuminen ohjelman kehitysvaiheen rahoitukseen järjestetään 
asettamalla mahdollinen lennonvarmistusmaksuista suoraan pidätettävä maksu.

Vaihe Vuodet Rahoitus Toimijat

Määrittely 2005–2007 60 milj. euroa:
Eurocontrol (30 milj. €)
Yhteisö (30 milj. €)

Eurocontrol

Kehitys 2008–2013 300 milj. euroa vuodessa:
Yhteisö (100 milj. €)
Eurocontrol (100 milj. €)
Teollisuus ja muut (100 milj. €)

Yhteisyritys

Käyttöönotto 2014–2020 Teollisuus Teollisuus

(Lähde KOM(2005) 602, s.9)

Yllämainittu osoittaa, että yksityisyritysten liittyminen yhteisyritykseen voi johtaa 
eturistiriitoihin. Eturistiriitoja ilmenee myös silloin, kun yhteisyrityksen osakas yksityiseltä 
tai julkiselta sektorilta on asemassa, jossa se voi käyttää hyödykseen ammatillista tai virallista 
toimivaltaansa. Julkisen ja yksityisen sektorin intressit ovat myös pohjimmiltaan erilaiset: 
ohjelman hyöty yksityiselle sektorille on lähinnä kaupallista laatua, kun taas julkisen sektorin 
on pyrittävä muihin, yleisen edun mukaisiin päämääriin ja sen on ehdottomasti toimittava 
itsenäisesti teollisuuden tai kaupan eduista riippumatta.

Yhteisyrityksen olennaisiin tehtäviin kuuluu tarjouskilpailujen valmistelu ja toteutus 
kehitysvaihetta varten. Eturistiriitojen välttämiseksi yhteisyrityksen osakkaiden ei tule olla 
alttiina mahdollisille eturistiriidoille. Tarjouspyyntömenettelyn päätyttyä yhteisyritys ja sen 
osakkaat solmivat erillissopimuksia, joissa määritellään yhteistyön tekniset ja rahoitukselliset 
perusperiaatteet.
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Myös yhteisyrityksen perustajaosakkaan Eurocontrolin roolia selkeytetään. Menettelytavoista 
määrittelyvaiheen tulosten jakamiseksi ja hyödyntämiseksi päätetään yhteisyrityksen kanssa 
solmittavissa erillissopimuksissa.

Euroopan parlamentin osallistuminen:

Esittelijä huomauttaa, että ehdotuksessa ei mainita lainkaan talousarvion valvonnasta 
vastaavaa viranomaista, vaikka suuri osa yhteisyrityksen toimista tullaan rahoittamaan 
yhteisön budjetista. Yhteisyritys tulee työllistämään henkilöstöä ja sen toiminta on 
riippuvainen yhteisön tuesta ja niinpä olisikin sopivaa, että yhteisyritys noudattaisi yleisiä 
budjettimenettelyjä niin, että voitaisiin valvoa paremmin sen toimintaa ja parantaa 
hallinnollisten kulujen seurantaa. Euroopan parlamenttia olisi kuultava pääjohtajan 
nimittämiseksi, yhtiöjärjestyksen muutoksista sekä yhteisyrityksen rahoituksen mahdollisesta 
jatkamisesta ja sillä tulisi olla tarkkailija hallintoneuvostossa.

Hallintoneuvoston monia tärkeitä tehtäviä ajatellen on aiheellista tasapainottaa edustusta 
paremmin seuraavien kriteerien mukaisesti: julkisorganisaatiot, hallitustenväliset 
organisaatiot, yksityinen sektori. Äänet painotetaan rahoitukseen osallistumisen mukaan.

Pääjohtajan nimittämiseksi komission on esitettävä hallintoneuvostolle Euroopan 
parlamentin edustajaa kuultuaan kolmen mahdollisen ehdokkaan lista. Toimikausi on viiden 
vuoden mittainen ja se voidaan uusia korkeintaan kolmeksi vuodeksi.

Päätelmät:

• SESAR tulee olemaan ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuushankkeeseen perustuva yhteisyritys ja se luo näin ennakkotapauksen.

• SESAR ja GALILEO ovat toisiinsa kytkeytyviä hankkeita, joiden lyhyen ja pitkän 
aikavälin tavoitteet ja rahoitukselliset seuraukset on määritelty.

• SESAR ja yhtenäisen ilmatilan lainsäädäntö voivat taata monia vakaita työpaikkoja ja 
tämä mahdollisuus on vielä yksi hankkeen toteuttamista puoltava peruste.
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