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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS TERVEZETE

az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása 
érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0602)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 171. cikkére, amelynek alapján a Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C6-0002/2006),

- tekintettel a Jogi Bizottság javasolt jogalapról szóló véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 51. és 35. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 
250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való ismételt konzultációra, abban az esetben, ha 
lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5. Utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(6) preambulumbekezdés

(6) A meghatározási szakaszt a közösségi 
légiforgalmi szolgáltatás korszerűsítési 
tervének végrehajtási szakasza követi, 
amely két egymás utáni lépésből áll: a 

(6) A meghatározási szakaszt két egymás 
utáni szakasz követi:: a fejlesztés (2008–
2013) és a kiépítés (2014–2020).

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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fejlesztés (2008–2013) és a kiépítés (2014–
2020).

Indokolás

Ezt a módosítást együtt kell vizsgálni az 1. cikk új (1a) bekezdésével, amelynek indokolása 
érinti a három egymástól független szakaszt.

Módosítás: 2
(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) Minden szakaszban meg kell 
határozni tartalmának fő elemeit, a 
„kiépítési szakaszban” pedig meg kell 
állapítani a várható javaslat jogi 
előírásait.

Indokolás

Ezt a módosítást együtt kell vizsgálni az 1. cikk új (1a) bekezdésével. Utóbbi teljes indokolást 
tartalmaz.

Módosítás: 3
(7) preambulumbekezdés

[(7) Az 550/2004/EK rendelet 15. cikke (3) 
bekezdésével összhangban az útvonaldíjak 
olyan bevételt jelenthetnek, amelyeket a 
légtérfelhasználók és/vagy léginavigációs 
szolgáltatók egyedi kategóriáit támogatni 
hivatott projektekre fordítanak annak 
érdekében, hogy tökéletesítsék a közös 
léginavigációs infrastruktúrát, a 
léginavigációs szolgálatok ellátását és a 
légtér felhasználását.]

[(7) Az 550/2004/EK rendelet 15. cikke (3) 
bekezdésével összhangban az útvonaldíjak 
olyan bevételt jelenthetnek, amelyeket a 
légtérfelhasználók és/vagy léginavigációs 
szolgáltatók egyedi kategóriáit támogatni 
hivatott projektekre fordítanak annak 
érdekében, hogy tökéletesítsék a közös 
léginavigációs infrastruktúrát, a 
léginavigációs szolgálatok ellátását és a 
légtér felhasználását.]

Indokolás

A köz- és magánszféra együttműködése (PPP) feltételezi a közös projekt fedezésére szolgáló 
hiteles finanszírozási mechanizmus létét. Míg a közfinanszírozást a költségvetési 
megállapodás értelmében 2007 és 2013 között két ágazat: a Tanács és a Parlament biztosítja, 
a magánszektor ellenzi az útvonaldíjakat, ugyanakkor még nem állt elő a pénzügyi 
hozzájárulását biztosító alternatív mechanizmussal. Ezért ezt a preambulumbekezdést és a 
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megfelelő cikkeket a jelen dokumentum ideiglenesen felfüggeszti.

Módosítás: 4
(12) preambulumbekezdés

(12) Figyelembe véve a folyamatba 
bevonandó szereplők számát, valamint a 
szükséges pénzügyi forrásokat és a 
műszaki szakértelmet, alapvető fontosságú 
egy olyan jogalany létrehozása, amely 
képes biztosítani a végrehajtási szakaszban 
a SESAR-projektre elkülönített 
pénzeszközök összehangolt kezelését.

(12) Figyelembe véve a folyamatba 
bevonandó szereplők számát, valamint a 
szükséges pénzügyi forrásokat és a 
műszaki szakértelmet, alapvető fontosságú 
egy olyan jogalany létrehozása, amely 
képes biztosítani a fejlesztési szakaszban a 
SESAR-projektre elkülönített 
pénzeszközök összehangolt kezelését.

Indokolás

A Bizottság szövege nem egyértelmű a tekintetben, hogy a „végrehajtás” nem képez különálló 
szakaszt. A végrehajtás – az 1. cikk új (1a) bekezdésének megfelelően – mindhárom 
szakaszban megjelenik.

Módosítás: 5
(13) preambulumbekezdés

(13) Ez a jogalany, amely nem gazdasági 
célra jön létre és amelynek feladata egy 
európai érdekű közszféra által irányított 
kutatási projekt irányítása, a tagállamok 
forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak 
összehangolásáról – közös 
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes 
adóalap megállapítás – szóló 1977. május 
17-i 77/388/EGK hatodik irányelv 15. 
cikke (10) bekezdésének második francia 
bekezdésében és a jövedékiadó-köteles 
termékekre vonatkozó általános 
rendelkezésekről és e termékek tartásáról, 
szállításáról és ellenőrzéséről szóló 1992. 
február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelv 
23. cikke (1) bekezdésének második 
francia bekezdésében említett nemzetközi 
szervezetnek tekintendő.

(13) Ez a jogalany nem gazdasági célra jön 
létre, feladata egy európai érdekű 
közszféra által irányított kutatási projekt 
irányítása, a tagállamok forgalmi adóra 
vonatkozó jogszabályainak 
összehangolásáról – közös 
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes 
adóalap megállapítás – szóló 1977. május 
17-i 77/388/EGK hatodik irányelv 15. 
cikke (10) bekezdésének második francia 
bekezdése és a jövedékiadó-köteles 
termékekre vonatkozó általános 
rendelkezésekről és e termékek tartásáról, 
szállításáról és ellenőrzéséről szóló 1992. 
február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelv 
23. cikke (1) második francia bekezdése 
alapján.
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Indokolás

Ezt a módosítást a 2. cikk (2) bekezdése másik módosításával összhangban vizsgálni, amely 
alapján a „közös vállalkozások” „nemzetközi szervezetként” történő elismerése nem 
automatikus.

Módosítás: 6
(17) preambulumbekezdés

(17) A közös vállalkozás fő feladata a 
SESAR-projekt irányítása és koordinálása 
a köz- és magánszektor általi finanszírozás 
összekapcsolásával, külső technikai 
forrásokra támaszkodva, többek között a 
tagjaitól származó forrásokra és az 
Eurocontrol tapasztalatára.

(17) A közös vállalkozás fő feladata a 
SESAR-projekt irányítása és koordinálása 
a köz- és magánszektor általi finanszírozás 
összekapcsolásával, külső technikai 
forrásokra támaszkodva, többek között a 
tagjaitól származó forrásokra és az 
Eurocontrol és az Európai Űrügynökség 
(ESA) tapasztalatára.

Indokolás

A módosítás követi a Melléklet 3. cikk (1) bekezdése módosításának logikáját, amelyben sor 
kerül az Európai Űrügynökség hozzáadására: ennek indokai ott találhatók.

Módosítás: 7
(18) preambulumbekezdés

(18) Az alapító tagokkal való 
kapcsolattartás megkönnyítése érdekében 
helyénvaló a közös vállalkozás székhelyét 
Brüsszelbe tenni.

(18) Az alapító tagokkal való 
kapcsolattartás megkönnyítése érdekében a 
közös vállalkozás székhelyét az 58/2003 
tanácsi rendelet rendelkezései alapján kell 
meghatározni.

Indokolás

Ezt a módosítást együtt kell vizsgálni az 1. cikk (3) bekezdésének módosításával, figyelemmel 
a Tanács 2002. december 19-i 58/2003 rendeletére.

Módosítás: 8
(19) preambulumbekezdés

[(19) A légiforgalmi szolgáltatás területén 
megvalósuló kutatási és fejlesztési 

[(19) A légiforgalmi szolgáltatás területén 
megvalósuló kutatási és fejlesztési 
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erőfeszítésekhez a légtérfelhasználók 
pénzügyi támogatást nyújtanak azáltal, 
hogy az útvonaldíjak teljes mértékben őket 
terhelik. Következésképpen indokolt a 
közös vállalkozásban megfelelő 
képviseletükről gondoskodni.]

erőfeszítésekhez a légtérfelhasználók 
pénzügyi támogatást nyújtanak azáltal, 
hogy az útvonaldíjak teljes mértékben őket 
terhelik. Következésképpen indokolt a 
közös vállalkozásban megfelelő 
képviseletükről gondoskodni.]

Módosítás

Ez a preambulumbekezdés, más cikkekkel együtt felfüggesztésre kerül, amíg nem kerül sor a 
SESAR magánfinanszírozására vonatkozó, a köz- és magánszféra együttműködését (PPP) 
kötelező erővel szabályozó mechanizmus kialakítására.

Módosítás: 9
(20) preambulumbekezdés

(20) Alapszabály elfogadásával meg kell 
határozni a közös vállalkozás felépítésének 
és működésének részletes szabályait.

(20) Alapszabály elfogadásával - a 
Mellékletben felsorolva - meg kell 
határozni a közös vállalkozás 
felépítésének, működésének, az 
összeférhetetlenség elkerülésének és a 
tisztségviselők kinevezésének részletes 
szabályait.

Indokolás

A 3. cikk (1) bekezdéséhez és a Melléklethez kapcsolódó két másik módosítást is figyelembe 
kell venni. 

Módosítás: 10
(20a) bekezdés (új)

(20a) Az Európai Parlament számára 
megfigyelői státuszt kell biztosítani a 
SESAR közös vállalkozás 
igazgatótanácsában.

Indokolás

Ezt a módosítást együtt kell vizsgálni a Melléklet 3. cikk (2) bekezdésének módosításával, 
figyelembe véve az Európai Parlament 2005. szeptember 6-ai álláspontját (lásd Barsi-Pataky 
jelentés a Galileo Programról, A6-0212/2005).
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Módosítás: 11
(21a) preambulumbekezdés (új)

(21a) Új tagok jelentkezését támogatni 
kell a Melléklet 1. cikke (3) bekezdésének 
rendelkezései szerint.

Indokolás

Ezt a módosítást együtt kell vizsgálni az 5a. cikk (új), a Melléklet 1. cikk (3a) bekezdés (új), a 
Melléklet 4. cikk (1) bekezdés (új), a Melléklet 4. cikk (2) bekezdés (új) és a Melléklet 5a. cikk 
(új) módosításaival.

Módosítás: 12
(21b) bekezdés (új)

(21b) A Bizottság háromévente jelentést 
tesz az Európai Parlament és a Tanács 
számára a jelen rendelet alkalmazásáról, 
és szükség esetén javasolja annak 
módosítását.

Indokolás

Ezt a módosítást együtt kell vizsgálni az új 6a. cikk módosításával.

Módosítás: 13
1. cikk, (1) bekezdés

(1) Az európai légiforgalmi szolgáltatás 
korszerűsítésére irányuló projekt (a 
továbbiakban „SESAR-projekt”) 
végrehajtási szakasza fejlesztési 
tevékenységeinek megvalósítására a 2013. 
december 31-ig terjedő időtartamra közös 
vállalkozást alapítanak, a továbbiakban 
„SESAR közös vállalkozás”.

(1) Közös vállalkozást alapítanak, (a 
továbbiakban „SESAR közös 
vállalkozás”), melynek elsődleges célja a 
SESAR-projekt fejlesztési szakasza 
tevékenységeinek irányítása és az európai 
légiforgalmi szolgáltatás korszerűsítése 
(ATM), attól kezdődően, hogy a Tanács 
elfogadta az 1a. cikkben említett ATM 
koncepciót.

Indokolás

A módosítás célja a Bizottsági szövegének érthetőbbé tétele, valamint a használt fogalmak és 
a fejlesztési szakasz meghatározásának tisztázása.
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Módosítás: 14
1. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) A SESAR-projekt három szakaszból 
áll:
a) A „meghatározási szakasz” célja a 
modernizációs program prioritásainak, az 
annak során megteendő lépéseknek és 
terminológiai alternatíváinak, valamint a 
végrehajtási terveknek meghatározása. A 
szakasz 2005. októberében kezdődött és 
várhatóan 2007. decemberében ér véget, 
az ATM koncepció elfogadásával. Az 
ATM koncepciót a vállalkozások 
konzorciuma alakítja ki, az Eurocontrol 
felügyelete mellett.
b) A „fejlesztési szakasz” 2008. január 1-
jén kezdődik, az ATM koncepció tanácsi 
elfogadása után, a Bizottságnak az 
Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően. A fejlesztési 
szakasz 2013. december 31-én zárul.
c) A „kiépítési szakasz” 2014. január 1-
jén kezdődik, 2020. december 31-ig tart, és 
az új ATM infrastruktúra kialakítását, 
valamint nagymértékű termelést foglal 
magába. A Bizottság javaslatot terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé, 
amelyben meghatározza: 
i) a fejlesztési szakaszból a kiépítési 
szakaszba való átmenetet,

ii) a valamennyi, a SESAR közös 
vállalkozás helyébe lépő szerv számára 
elérhető visszatérítési mechanizmusokat, 
továbbá 
iii) a tárgyi és nem tárgyi eszközök 
átadását a SESAR közös vállalkozás
helyébe lépő új szerv számára 
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Indokolás

A jobb szabályozás és a felelősség tisztázása érdekében a jelen rendeletnek meg kell 
határoznia a szakaszok időtartamát, valamint azt, hogy mit kell elérni az adott szakaszban, 
figyelemmel a jogalkotók és egyéb érintett szervek felelősségére is.

Módosítás: 15
1. cikk, (1b) bekezdés (új)

(1b) A SESAR közös vállalkozás 
terjedelmét, irányítását, finanszírozását és 
tartamát a Tanács felülvizsgálhatja, a 
projekt és az ATM koncepció 
alakulásának megfelelően, figyelembe 
véve a rendelet 6. cikkében említett 
értékelést és az (új) 6a. cikkében említett 
felülvizsgálati záradékot.

Indokolás

A módosítás követi a tanácsi munkacsoport logikáját, ugyanakkor a Galileo közös vállalkozás 
tapasztalatai alapján szükséges jogi előírást tartalmaz. 

Módosítás: 16
1. cikk, (2) bekezdés, első mondat

(2) A közös vállalkozás célja, hogy az 
európai légiforgalmi szolgáltatás rendszerét 
korszerűsítse a kutatási és fejlesztési 
erőfeszítések közösségi egyesítése révén. 
Különösen az alábbi feladatok 
végrehajtásáért felel:

(2) A közös vállalkozás célja, hogy az 
európai légiforgalmi szolgáltatás rendszerét 
korszerűsítse valamennyi releváns kutatási 
és fejlesztési erőfeszítés koordinációja és 
koncentrációja révén. Különösen az alábbi 
feladatok végrehajtásáért felel:

Indokolás

Ez következik a fejlesztési szakasz előző módosításban említett meghatározásából.

Módosítás: 17
1. cikk, (2) bekezdés, első francia bekezdés 

- a SESAR-projekt végrehajtásának
irányítása és koordinálása, az Európai 

- a SESAR-projekt fejlesztési szakasza 
tevékenységeinek irányítása és 
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Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért 
(Eurocontrol) által készített, az európai 
légiforgalmi szolgáltatás korszerűsítésére 
irányuló tervvel (továbbiakban „terv”) 
összhangban, a köz- és magánszektorból 
származó pénzeszközök egyesítése révén;

koordinálása, az Európai Szervezet a Légi 
Közlekedés Biztonságáért (Eurocontrol) 
által készített, a projekt meghatározási 
szakaszában kialakított ATM 
koncepcióval összhangban, a köz- és 
magánszektorból származó pénzeszközök 
egyesítése és egységes struktúrában való 
irányítása révén; 

Indokolás

Ez következik a fejlesztési szakasz előző módosításban említett meghatározásából.

Módosítás: 18
1. cikk, (2) bekezdés, 2a. francia bekezdés (új)

- a SESAR-projekt fejlesztési szakasza 
tevékenységeihez szükséges finanszírozás 
biztosítása, összhangban az ATM 
koncepcióval;

Indokolás

A finanszírozás kérdése külön említést érdemel.

Módosítás: 19
1. cikk, (2) bekezdés, 1a. albekezdés (új)

- az érdekelt felek bevonásának biztosítása 
az európai légiközlekedés irányításába, 
mind a döntéshozatal, mind a 
finanszírozás területén;

Indokolás

Ez a kiegészítés az európai légiközlekedés irányítása terén összegyűlt tapasztalatok és tudás 
fontos szerepe miatt szükséges.

Módosítás: 20
1. cikk, (3) bekezdés

(3) A közös vállalkozás székhelye 3. A közös vállalkozás székhelyét a
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Brüsszel. 58/2003 tanácsi rendelet rendelkezései 
alapján kell meghatározni.

Indokolás

A SESAR közös vállalkozás székhelyét nem a jelen rendeletben kell meghatározni. Ezt a 
döntést az Európai Tanácsnak kell meghoznia, a hivatalok és az EK egyéb szerveinek és 
szolgálatainak elhelyezésére vonatkozó elveknek megfelelően (lásd a 2002. december 12-i 
58/2003 tanácsi rendeletet).

Módosítás: 21
2. cikk, (2) bekezdés

(2) A közös vállalkozást a 77/388/EGK 
irányelv 15. cikke (10) bekezdésének 
második francia bekezdése szerinti, 
valamint a 92/12/EGK irányelv 23. cikke 
(1) bekezdésének második francia 
bekezdése szerinti nemzetközi szervezetnek 
ismerik el.

törölve

Indokolás

A 77/388/EGK irányelv és a 92/12/EGK irányelv nem teszik lehetővé a közös vállalkozások 
„nemzetközi szervezetként” történő elismerését, kivéve, ha teljes mértékben államháztartási 
szervekről van szó. Egy olyan közös vállalkozás – amennyiben döntéshozó szerveiben a köz-
és a magánszféra is részt vesz – amelyet felruháznak a nemzetközi egyezmények megkötésének 
jogával, olyan új fejlemény lenne az EU jogrendszerében, amelyre a közösségi jogalkotásban 
még nem volt példa. 

Módosítás: 22
3. cikk, (1) bekezdés

(1) Elfogadásra kerül a közös 
vállalkozásnak a mellékletben szereplő 
alapszabálya.

(1) Elfogadásra kerül a közös 
vállalkozásnak a jelen rendelet szerves 
részét képező mellékletben szereplő 
alapszabálya.

Indokolás

A cél rámutatni, hogy a mellékletek szerves részét képezik a jogszabály-tervezeteknek. 
Bizonyos bírósági döntések már rámutattak erre, azonban a „közös vállalkozások” kapcsán 
még nem állnak rendelkezésre bírósági döntések. Ezért szükséges ezt hangsúlyozni.
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Módosítás: 23
3. cikk, (2) bekezdés

(2) Az alapszabályt az 5. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárásnak 
megfelelően lehet módosítani, különösen 
az alapszabály 3., 4., 5., 6. és 8. cikke 
tekintetében.

(2) Az alapszabályt a 6a. cikkben
meghatározott eljárásnak megfelelően lehet 
módosítani.

Indokolás

Az egyértelműség, valamint a „jobb szabályozást” érintő iránymutatások követése érdekében 
egy jogszabály-tervezetben lennie kell egy olyan cikknek, amely meghatározza az olyan 
módosításokra vonatkozó eljárást, amelyeket az EK intézményei tartanak szükségesnek, 
vagyis nem a „közös vállalkozás” szervei kezdeményezik, vagy hajtják végre. Lásd még a 
rendelet (új) 6a. cikkét. 

Módosítás: 24
4. cikk, (1) bekezdés, a) és b) pont

[a) az alapszabály 1. cikkének megfelelően 
a tagállamok hozzájárulásai és 

[a) az alapszabály 1. 3. és 11. cikkeinek 
megfelelően a tagállamok hozzájárulásai és 

b) az 550/2004/EK rendelet 15. cikke (3) 
bekezdése e) pontjának második francia 
bekezdése értelmében a léginavigációs 
díjakra kivetett esetleges járulékok. A 
Bizottság meghatározza az 550/2004/EK 
rendelet 15. cikkének (4) bekezdésében 
rögzített eljárásnak megfelelően az (4) 
bekezdésben említett léginavigációs 
járulékok mértékét,]

b) az 550/2004/EK rendelet 15. cikke (3) 
bekezdése e) pontjának második francia 
bekezdése értelmében a léginavigációs 
díjakra kivetett járulékok. A Bizottság 
javaslatot terjeszt elő az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
meghatározza a léginavigációs járulékok 
mértékét,]

Indokolás

Ez a módosítás felfüggesztést tartalmaz, a magánszféra útdíjakkal kapcsolatos ellenállása 
miatt. Az előadó nem ismer olyan javasolt alternatív mechanizmusokat, amelyekkel biztosítani 
lehetne a magánszféra pénzügyi hozzájárulását- Ugyanakkor jogi előírást javasol, mivel ez 
meghatározza a magánszféra pénzügyi kötelezettségeit a köz- és magánszféra együttműködése 
(PPP) terén. Ezeket a kérdéseket meg kell tárgyalni az Európai Parlamentben és valamiféle 
útmutatást kell meghatározni a PPP-vel kapcsolatban. Ezért van szükség külön jogi eszközre, 
mégpedig nem egy komitológiai eljárásban jóváhagyandó bizottsági eszközre.



PE 374.009v01-00 16/31 PR\613344HU.doc

külső fordítás

HU

Módosítás: 25
4. cikk, (3) bekezdés

(3) A közös vállalkozást finanszírozó 
közösségi pénzügyi hozzájárulás egészének 
folyósítása az 1. cikkben említett időtartam 
végén leáll.

(3) A közös vállalkozást finanszírozó 
közösségi pénzügyi hozzájárulás egészének 
folyósítása az 1. cikkben említett időtartam 
végén leáll, amennyiben az Európai 
Parlament és a Tanács a Bizottság 
javaslata alapján másként nem dönt.

Indokolás

A kiegészítő EK hozzájárulás lehetőségét a jogi eszköznek tartalmaznia kell. Ugyanakkor egy 
EK pénzügyi hozzájárulásnak meg kell felelnie a megfelelő és bevett költségvetési eljárásnak.

Módosítás: 26
5. cikk, (1) bekezdés

(1) Az 549/2004/EK rendelet 5. cikkével 
létrehozott, az egységes égbolttal 
foglalkozó bizottságot (továbbiakban: 
„bizottság”) a közös vállalkozás 
rendszeresen tájékoztatja munkájáról. E 
célból a Bizottság a bizottság minden 
ülésének egyik napirendi pontjaként a 
SESAR-projektet határozza meg.

(1) Az 549/2004/EK rendelet 5. cikkével 
létrehozott, az egységes égbolttal 
foglalkozó bizottságot (továbbiakban: 
„bizottság”) a közös vállalkozás 
rendszeresen tájékoztatja a SESAR közös 
vállalkozás munkájáról. E célból a 
Bizottság a bizottság minden ülésének 
egyik napirendi pontjaként a SESAR-
projektet határozza meg.

Indokolás

Egyszerűen a szöveg világosabbá tételét szolgálja.

Módosítás: 27
5. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A Bizottság álláspontját az 
igazgatótanácsról, az ATM koncepcióval 
kapcsolatos technikai kiigazításokra 
vonatkozóan, a 1999/468/EK határozat 3.
cikkében meghatározott eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.
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Indokolás

Ezt a módosítást együtt kell vizsgálni a felülvizsgálati záradékról szóló új 6a. cikkel. Más 
szóval, ez a módosítás csak arra hatalmazza fel a Bizottságot, hogy elfogadja álláspontját az 
ATM koncepció technikai módosításaival kapcsolatban, a komitológia tanácsadó bizottsági 
eljárásának felhasználásával.

Módosítás: 28
5a. cikk (új)

5a. cikk
Új tagok csatlakozása

A Bizottság tájékoztatja a Tanácsot és az 
Európai Parlamentet az új tagok 
felvételéről. Az új tagok bármilyen 
részvétele, beleértve a harmadik 
országbeli tagok részvételét is, a Tanács és 
az Európai Parlament hozzájárulásától 
függ.

Indokolás

A rendelkezés a Galileo közös vállalkozásból ered, (876/2002/EK rendelet), amelyet az 
Európai Parlament szerepét illetően kis mértékben módosítottak. Szükséges feltétele a  köz- és 
magánszféra olyan együttműködésének (PPP), mint a SESAR közös vállalkozás.

Módosítás: 29
6a. cikk (új)

6a. cikk
Felülvizsgálat

Amennyiben a Bizottság azt szükségesnek 
ítéli meg vagy a Tanács illetve az Európai 
Parlament komitológiai eljárásban azt 
állítja, hogy a jelen rendelet valamely 
része felülvizsgálatra vagy részleges 
módosításra szorul, a Bizottság megfelelő 
jogszabály-tervezetet készít, az EK-
Szerződésben meghatározott eljárásnak 
megfelelően.
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Indokolás

A fontos eljárási módosítás célja az Európai Parlament jogainak védelme a közösségi 
jogalkotás során. 

Módosítás: 30
Melléklet, 1, cikk, (2) bekezdés, 3. francia bekezdés

- minden egyéb közjogi vagy magánjogi 
szervezet vagy vállalkozás.

- minden egyéb közjogi vagy magánjogi 
szervezet vagy vállalkozás, amely legalább 
egy megállapodást kötött az Európai 
Közösséggel a légiközlekedés terén.

Indokolás

Figyelemmel a SESAR közös vállalkozás PPP jellegét, ésszerű feltételekre van szükség a 
közös vállalkozás tagságát illetően. A módosítás ilyen feltételt kíván beiktatni, vagyis az EK-
val való megállapodást. A [...] szükséges, mivel a kért tisztázás még nem történt meg.

Módosítás: 31
Melléklet, 1. cikk, (3) bekezdés

(3) Minden, a (2) bekezdés alapján 
benyújtott felvételi kérelmet az ügyvezető 
igazgatóhoz kell címezni, aki továbbítja azt 
az igazgatótanácsnak.

(3) Minden, a (2) bekezdés alapján 
benyújtott felvételi kérelmet az ügyvezető 
igazgatóhoz kell címezni, aki továbbítja azt 
az igazgatótanácsnak.

Az igazgatótanács határoz a kérelem 
elfogadásáról vagy elutasításáról. Kedvező 
döntés esetén az ügyvezető igazgató 
tárgyalást folytat a csatlakozási 
feltételekről, majd azokat az igazgatótanács 
elé terjeszti. A feltételek többek között a 
pénzügyi hozzájárulásra és az 
igazgatótanácsi képviseletre vonatkoznak 

Az igazgatótanács javaslatot tesz a 
Bizottságnak a kérelem elfogadásáról vagy 
elutasításáról, a Bizottság pedig az 5a. 
cikkben meghatározott eljárásnak 
megfelelően ilyen irányú javaslatot készít.
Kedvező döntés esetén az ügyvezető 
igazgató tárgyalást folytat a csatlakozási 
feltételekről, majd azokat az igazgatótanács 
elé terjeszti. A feltételek többek között a 
pénzügyi hozzájárulásra és az 
igazgatótanácsi képviseletre vonatkoznak.

Indokolás

Szükséges tisztázás, amely a rendelet új, az új tagok felvételét érintő 5a. cikkéhez 
kapcsolódik. Az eljárást olyan világos módon meg kell határozni, ami nem teszi lehetővé a 
félreértelmezést, illetve precedens létrehozását. Az EU intézményei felelősek az ilyen 
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kérdésekét, nem egy olyan PPP jellegű közös vállalkozás, mint a SESAR.

Módosítás: 32
Melléklet, 1. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) A (2) bekezdésben említett 
megállapodás megléte esetén a bármely 
köz- vagy magánvállalkozással vagy 
szervvel folytatandó belépési tárgyalások
engedélyezésére vonatkozó javaslat 
megtételekor az igazgatótanácsnak a 
következő szempontokat kell különös 
figyelemmel mérlegelnie:
- Dokumentált ismeretek és tapasztalatok 
a légiközlekedés irányításában és/vagy 
légiközlekedés irányítását szolgáló 
felszerelések gyártásában és/vagy ilyen 
szolgáltatások nyújtásában.
-  A vállalkozás vagy szerv várható 
hozzájárulása az ATM koncepció 
végrehajtásához.
-  A vállalkozás vagy szerv pénzügyi 
megbízhatósága.
-  A lehetséges összeférhetetlenség.

Indokolás

Kapcsolódik az 1. cikk (2) bekezdése új 1a. albekezdésében említett lényeges feltételhez. 
Emellett tovább pontosítja a kritériumokat és az eljárást. A tanácsi munkacsoport hasonló 
szövegben állapodott meg. A jelen módosítást együtt kell vizsgálni az (új) 5a. cikket 
tartalmazó módosítással.

Módosítás: 33
Melléklet, 3. cikk, (1) bekezdés

(1) Az igazgatótanács az alábbiakból áll: (1) Az igazgatótanács az alábbiakból áll:

a) a közös vállalkozás minden tagjának 
egy-egy képviselője;

a) a közös vállalkozás minden tagjának 
egy-egy képviselője;

b) a légtérfelhasználók képviselője; b) a hadsereg képviselője;
c) a léginavigációs szolgálatok 
képviselője;

c) az Európai Űrügynökség (ESA) 
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képviselője;
d) a berendezésgyártók képviselője; d) az Ipari Konzultációs Szerv (ICB) öt 

képviselője;
e) a repülőterek képviselője;
f) a légiforgalmi szolgáltatás ágazatának 
dolgozóit képviselő szervezetek 
képviselője;

Indokolás

A módosítás célja jobb egyensúly teremtése az igazgatótanácsban tevékenykedő képviselők 
között, a következő szempontok szerint: az „közszerveknek” (EK, EBB, harmadik országok és 
a hadsereg) képviselettel kell rendelkezniük; a „kormányközi szervezeteknek” (Eurocontrol és 
ESA), amelyek pénzügyi és nem pénzügyi hozzájárulást biztosítanak, szintén kell képviselettel 
rendelkezniük; a „a magánszférát” is megfelelően képviselni kell, amint azt az 54/2004/EK 
rendelet 6. cikke is elismeri.

Módosítás: 34
Melléklet, 3. cikk, (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés b), c), d), e) és f) 
pontjában említett képviselőket az 
549/2004/EK rendelet 6. cikkével 
létrehozott ágazati konzultációs szerv 
jelöli ki.

(2) Az Európai Parlament megfigyelői 
státusszal rendelkezik az 
igazgatótanácsban.

Indokolás

A törlés a 3. cikk (1) bekezdésének módosításából következik. A beiktatott elem az Európai 
Parlament szerepéhez kapcsolódik a köz- és magánszféra együttműködésében létrejövő 
„közös vállalkozás” kapcsán. A megfigyelői státusz megadását két tényező indokolja: a 
kutatásfinanszírozás közszolgáltatássá alakításában részt vevő PPP parlamenti ellenőrzése, 
valamint a Tanáccsal azonos alapú költségvetési szerep betöltése.

Módosítás: 35
Melléklet, 3. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) Az igazgatótanács elnöke a Bizottság 
képviselője.
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Indokolás

Szükség van erre a rendelkezésre, arról tanácsi szintű megegyezés született.

Módosítás: 36
Melléklet, 4. cikk, (1) bekezdés

(1) A 3. cikk (1) bekezdésének a) és b) 
pontjában említett képviselők szavazati 
joggal rendelkeznek.

(1) a 3. cikk (1) bekezdésének a) és b) 
pontjában említett valamennyi képviselő 
súlyozott szavazati joggal rendelkezik, a 
SESAR közös vállalkozás 
finanszírozásához való hozzájárulásuk 
arányában, a (2) bekezdés rendelkezései 
szerint.

Indokolás

A módosítás új egyensúlyt teremt a képviselet terén, valamint az igazgatótanács tagjainak 
pénzügyi hozzájárulásuk arányában fennálló súlyozott szavazati jogára tesz javaslatot.

Módosítás: 37
Melléklet, 4. cikk, (2) bekezdés

(2) a közös vállalkozás tagjai a vállalkozás 
alaptőkéjéhez való hozzájárulásukkal 
arányos számú szavazattal rendelkeznek. 
A Közösség és az Eurocontrol azonban az 
összes szavazat legalább 30 %-ával 
rendelkezik, és a légtérfelhasználóknak az 
3. cikk (1) bekezdés b) pontjában említett 
képviselője az összes szavazat legalább 10 
%-ával.

(2) A szavazatok súlyozása és teljes száma 
a következők szerint alakul:

a) A Közösség és az Eurocontrol  az összes 
szavazat legalább 25 %-ával rendelkezik;

b) Az ESA 5%-al rendelkezik;
c) Az Ipari Konzultációs Szerv 25%-al 
rendelkezik;
d) Az EBB 5%-al rendelkezik
e) A szavazatok maradékával a harmadik 
országok vállalkozásai vagy szervei 
rendelkeznek.
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Indokolás

A módosítás két célkitűzést kíván elérni. Egyrészt tisztázni kívánja a szavazati jogok súlyát, 
megemlítve az azok gyakorlására jogosultakat. Másrészt kiegyensúlyozott kapcsolatot kíván 
teremteni a finanszírozás és a szavazatok súlyozása között. A [...] azért szükséges, mert a kért 
tisztázás még nem történt meg.

Módosítás: 38
Melléklet, 4. cikk, (5) bekezdés

(5) Bármely, az 1. cikk (2) bekezdése 
szerinti új tag felvételéről, az ügyvezető 
igazgató kijelöléséről és a közös 
vállalkozás felszámolásáról szóló 
döntéshez elengedhetetlen feltétel a 
Közösség igazgatótanácsbeli 
képviselőjének egyetértő szavazata.

törölve

Indokolás

Kapcsolódik az előadó módosító javaslatához az új 5a. cikkhez, az új tagok felvételéről.

Módosítás: 39
Melléklet, 5. cikk, (1) bekezdés, b) pont)

b) döntéshozatal a tagfelvételt illetően; b) javaslattétel a tagfelvételt illetően;

Indokolás

A módosítás célja a konzisztencia megteremtése az új 5a. cikket és a Melléklet 1. cikkének (3) 
bekezdését, valamint 4. cikkének (5) bekezdését érintő módosításokkal. Az igazgatótanács 
egyszerű „javaslatot” tesz, figyelembe véve a kritériumoknak való megfelelést, nem pedig 
döntést hoz. Az EU intézményeinek feladata döntést hozni az új tagok felvételéről.

Módosítás: 40
Melléklet, 5. cikk, (1) bekezdés, c) pont

c) az ügyvezető igazgató kinevezése, 
valamint a szervezeti felépítés 
jóváhagyása;

c) az ügyvezető igazgató kinevezése a 
Melléklet 6. cikke (1) és (2) bekezdéseinek 
megfelelően, valamint a szervezeti 
felépítés jóváhagyása;
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Indokolás

Ezt az ügyvezető igazgató kinevezésére vonatkozó eljárásról szóló, a Melléklet 6. cikke (1) és 
(2) bekezdéseit érintő módosításokkal együtt kell vizsgálni.

Módosítás: 41
Melléklet, 5a. cikk (új)

5a. cikk
Az összeférhetetlenség elkerülése

(1) A SESAR közös vállalkozás tagjai és 
az igazgatótanács résztvevői, valamint a 
SESAR közös vállalkozás munkavállalói
nem vehetnek részt közbeszerzési pályázat 
előkészítésében, értékelésében, 
döntéshozatalában, amennyiben 
tulajdonukban áll olyan szervezet, amely 
közbeszerzési pályázat potenciális 
résztvevője, ilyet képvisel vagy ilyen 
partnerségi megállapodásban áll.
(2) A SESAR közös vállalkozás és az 
igazgatótanács tagjainak ki kell zárniuk 
minden közvetlen és közvetett, személyes 
és vállalati érdekeltséget az 
igazgatótanács bármilyen napirenden 
szereplő döntéshozatalának eredménye 
kapcsán. Ez a követelmény vonatkozik a 
munkavállalókra is, az őket érintő 
feladatok kapcsán. 
(3) A (2) bekezdésben említett kizárás 
kapcsán az igazgatótanács úgy 
határozhat, hogy valamely tagot, 
résztvevőt vagy munkavállalót valamely 
döntésből vagy feladatból, amennyiben 
várható összeférhetetlenség felmerülése. 
A kizárt tagok, résztvevők vagy 
munkavállalók nem férhetnek hozzá 
olyan információkhoz, amelyek lehetséges 
összeférhetetlenséggel érintett területre 
vonatkoznak.
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Indokolás

Ez a módosítás az előadó, valamint a Tanács és a Bizottság képviselői között az 
összeférhetetlenség tisztázása érdekében folytatott konzultációk eredménye. A tanácsi 
munkacsoport a fenti szöveget javasolta.

Módosítás: 42
Melléklet, 6. cikk, (1) bekezdés

(1) Az ügyvezető igazgató a közös 
vállalkozás napi ügyvezetéséért felelős és 
a közös vállalkozás jogi képviselője. Az 
ügyvezető igazgatót a Bizottság 
javaslatára az igazgatótanács jelöli ki. 
Feladatainak ellátása során teljes 
mértékben független

(1) Az ügyvezető igazgatót az 
igazgatótanács jelöli ki, érdemei, illetve 
dokumentált adminisztratív és vezetői 
képességei, valamint releváns képességei 
és tapasztalatai alapján, egy a Bizottság 
által javasolt, legalább három nevet 
tartalmazó listáról, az Európai Parlament 
által delegált képviselő véleményének 
meghallgatása után. Az igazgatótanács 
tagjai legalább háromnegyedes 
szótöbbségével határoz.
(2) Az ügyvezető igazgató megbízatásának 
időtartama öt év. A Bizottság javaslatára,
az Európai Parlament által delegált 
képviselő véleményének meghallgatása és 
egy értékelés után a megbízás egy 
alkalommal legfeljebb három évvel
meghosszabbítható.

Indokolás

Ez a két jogszabályi rendelkezés az Európai Parlament 2005. december 13-án elfogadott 
Gargani jelentésből származik (A6-0355/2005), amely azonban még a Tanács előtt van. A 
bizottsági javaslat és az említett jelentés a GNSS európai felügyelő hatósága ügyvezető 
igazgatójának hivatali idejét érinti. Ennek megfelelően „a SESAR közös vállalkozás”
ügyvezető igazgatójára is ugyanezt az eljárást helyes alkalmazni.

Módosítás: 43
Melléklet, 8. cikk, (1) bekezdés

Az e rendelet 1. cikkében megjelölt 
feladatok végrehajtására a közös 
vállalkozás megállapodást köt az 
Eurocontrollal, amelynek értelmében:

(1) Az e rendelet 1. cikkében megjelölt 
feladatok végrehajtására a közös 
vállalkozás külön megállapodásokat köt a 
tagjaival, amelyek értelmében:
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Indokolás

Figyelemmel a 3. cikket érintő módosítás mögött meghúzódó logikára, a közös vállalkozás 
valamennyi tagjának megállapodást kell kötnie.

Módosítás: 44
Melléklet, 8. cikk, a) és b) pont

(1a) Az Eurocontrol szerepét és 
hozzájárulását a SESAR közös 
vállalkozással kötött megállapodásban 
kell meghatározni. A megállapodás:

a) Az Eurocontrol a közös vállalkozás 
tudomására hozza a meghatározási 
szakasz eredményeit;

a) meghatározza a meghatározási szakasz 
eredményei megosztásának és 
felhasználásának módjait;

b) az Eurocontrol a „terv” 
végrehajtásából adódó alábbi feladatokat, 
valamint az ezekhez kapcsolódó 
pénzeszközök kezelését látja el:

b) leírja az Eurocontrol feladatait és 
felelősségét az „ATM koncepció” 
végrehajtásában, mint:

Indokolás

A módosítás célja az Eurocontrol szerepének és felelősségének tisztázása a „meghatározási 
szakasz” során. A Melléklet 8. cikk (1) bekezdését érintő módosítással együtt vizsgálandó.

Módosítás: 45
Melléklet, 8. cikk, (1b) bekezdés (új)

(1b )Külön megállapodásokat kell emellett 
kötni:
a) az Európai Űrügynökséggel, és
b) az Ipari Konzultációs Szervvel.
A megállapodások tervezeteit be kell
tájékoztatás céljából be kell nyújtani a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek.

Indokolás

A módosítás a 3. cikk és a 8. cikk (3) bekezdését érintő korábbi módosítások miatt szükséges. 
Emellett a megállapodás tervezetének benyújtása a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek 
megfelel a komitológiáról szóló felülvizsgált tanácsi határozatnak is. 
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Módosítás: 46
Melléklet, 11. cikk, (1) bekezdés

[ (1) A közös vállalkozás bevételei a 
tagállamok hozzájárulásaiból, valamint az 
550/2004/EK rendelet 15. cikke (3) 
bekezdése e) pontjának második francia 
bekezdése értelmében a léginavigációs 
díjakra kivethető járulékokból származnak.
]

[ (1) A közös vállalkozás bevételei a 
tagállamok hozzájárulásaiból, valamint az 
550/2004/EK rendelet 15. cikke (3) 
bekezdése e) pontjának második francia 
bekezdése értelmében a léginavigációs 
díjakra kivetett járulékokból származnak. ]

Indokolás

A módosítás a rendelet 4. cikkét érintő módosításhoz kapcsolódik és lényegét tekintve 
felfüggesztés alatt áll [...].

Módosítás: 47
Melléklet, 11. cikk, (3) bekezdés

(3) Az első cikk (2) bekezdésének második 
és harmadik francia bekezdésében említett 
tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a 
közös vállalkozásnak a belépésük 
elfogadásától számított egy éven belül 10 
millió euró kezdeti hozzájárulást 
folyósítanak. A közös vállalkozás 
alapítását követő 12 hónapon belül belépő 
tagok számára ez az összeg 5 millió euró.

(3) Az első cikk (2) bekezdésének második 
és harmadik francia bekezdésében említett 
tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a 
közös vállalkozásnak a belépésük 
elfogadásától számított egy éven belül 10 
millió euró kezdeti hozzájárulást 
folyósítanak.

Indokolás

A kedvezőbb előírás diszkriminatív az 1. cikk (1) bekezdésében említett tagok javára, az 
alapító tagokkal szemben.

Módosítás: 48
Melléklet, 11. cikk, (5) bekezdés

(5) Nem pénzbeli hozzájárulás is 
lehetséges. A nem pénzbeli hozzájárulás 
értéke és a közös vállalkozás céljainak 
megvalósításával összefüggő hasznossága 
vizsgálat tárgyát fogja képezni.

(5) Nem pénzbeli hozzájárulás is 
lehetséges, azt a Melléklet 8. cikkében 
meghatározott megállapodásokban kell 
meghatározni. A nem pénzbeli 
hozzájárulás értéke és a közös vállalkozás 
céljainak megvalósításával összefüggő 
hasznossága vizsgálat tárgyát fogja 
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képezni.

Indokolás
Megfelel a Melléklet 8. cikke új (1a) bekezdését érintő módosításnak

Módosítás: 49
Melléklet, 11. cikk, (6) bekezdés

(6) Az igazgatótanács javaslatot terjeszt a 
Bizottság elé az (1) bekezdés szerinti 
léginavigációs díjakra kivetett járulékok 
szintjére és alapjára vonatkozóan.

törölve

Indokolás

Megfelel a rendelet 4. cikke módosításának.

Módosítás: 50
Melléklet, 17. cikk

A közös vállalkozás a SESAR-projekt 
végrehajtási szakaszában létrehozott vagy 
rá átruházott anyagi és nem anyagi javak 
tulajdonosa.

A közös vállalkozás a SESAR-projekt 
fejlesztési szakaszában a SESAR közös 
vállalkozás által létrehozott vagy rá 
átruházott anyagi és nem anyagi javak 
tulajdonosa, összhangban a SESAR közös 
vállalkozás által kötött 
megállapodásokkal. A közös vállalkozás 
hozzáférési jogot biztosíthat a projektből 
származó ismeretekhez, különösen tagjai, 
az Európai Unió tagállamai és/vagy a z 
Eurocontrol számára, saját, nem 
kereskedelmi célú felhasználására.

Indokolás

E fontos módosítás komoly megfontolást igényel, mivel ez határozza meg a tulajdonjogokat 
érintő rendelkezéseket. A tanácsi munkacsoport hasonló javaslatot tett. 
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INDOKOLÁS

Történeti áttekintés

2004-ben az egységes európai égboltra vonatkozó jogalkotás megteremtette a légiközlekedés 
egységes és interoperábilis irányításának szabályozási és intézményi hátterét. 

Jelenleg az egységes európai égbolt megvalósításának szakaszában vagyunk és sürgőssé vált a 
szükséges technológiák kifejlesztése problémájának kezelése.

E célból az Európai Bizottság elindította a légi irányítás rendszere modernizálásának európai 
tervét (SESAR), együttműködve az Eurocontrollal (Európai Szervezet a Légiközlekedés 
Biztonságáért), és elviekben a magánszféra pénzügyi támogatásával. Mindez a köz- és 
magánszféra együttműködésének (PPP) keretében valósul meg, háromoldalú pénzügyi 
hozzájárulással.

A SESAR célja egy olyan közös vállalkozás megalakítása, amely létrehozza az új generációs 
európai légiforgalmi szolgáltatási rendszert 

Miért van szükség a SESAR-ra?

Az előrejelzések szerint napjainkhoz képest 2025-re a légiforgalom megkétszereződik, sőt 
megháromszorozódik. Az ágazat egyébként 200 milliárd euró nagyságrendben járul hozzá az 
európai GDP-hez és 3, 1 millió embernek biztosít munkát.

A légiforgalom infrastruktúrájának szűk keresztmetszetei, különösen a légiforgalom irányítása 
terén megkerülhetetlenek. Az annál is inkább igaz, mivel a jelenlegi ATM rendszerek húsz 
évvel ezelőtti vagy még régebbi technológián alapulnak. A műholdas kommunikáció, a 
GALILEO és a szélessávú internet korában a pilóták és a légiirányítók még mindig rádión 
kommunikálnak.

A jelenlegi rendszer képes a légiforgalom irányításának biztonságát és működését garantálni, 
de nyilvánvalóan közelít határaihoz. A légiforgalom irányításának infrastruktúrája 
szétszabdalt és csak részben interoperábilis, vagyis nem lesz képes megfelelni a következő 
évek kihívásainak: a biztonság megerősítésére, a forgalom növekedése, energetikai 
hatékonyság és környezetvédelmi kötelezettségek. Az innováció égetően szükséges.

A SESAR-nak - az egységes európai égbolt technológiai elemeként - a következőket kell 
teljesíteni:

• a légiforgalom ellenőrzésének adaptálása az új technológiákhoz,

• a légijáratok biztonságának és rendszerességének biztosítása,

• a léginavigáció szolgáltatásainak megszervezése,

• a felügyelő hatóságok és a szolgáltatók szerepének és felelősségének meghatározása.
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Napjainkban arról van s, hogy nyereségesen kell működtetni a navigációs rendszereket, a légi 
járművek útvonalainak valós idejű, automatizált irányítása révén. Továbbmenve, az előadó 
kiemeli a két rendszer, a GALILEO és a SESAR interoperabilitásának szükségességét. 

A biztonságot érintő jelentős hatás mellett a környezeti hatás is figyelemre méltó. A Bizottság 
megítélése szerint az üvegházhatású gáz kibocsátása repülésenként 4-6 %-al csökkenne.

A SESAR tartalma:

Az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer számos kapcsolatot fog magába 
foglalni a föld és a repülőgép között, továbbá a légiirányítók és a pilóták automatizált 
eszközeit is. Mivel a légiforgalom lényegét tekintve nemzetközi, mindennek a megvalósítása 
nem történhet meg megfelelő összhang hiányában. A 60 különböző földön telepített ATM 
rendszer és a hozzávetőlegesen 5000 repülőgép számára a SESAR lehet az a hiányzó jogi 
szabályozás, aminek köszönhetően az Európai Unió, az egységes égbolt jogi eszköztárával 
képes lehet hatékonyan szinkronizálni az új technológia bevezetését. Hangsúlyozni kell a 
SESAR által létrehozott közösségi hozzáadott értéket, hiszen egyedül egyik tagállam sem 
képes ilyen rendszert létrehozni. 

A SESAR közös vállalkozás lesz az első olyan, a köz és a magánszféra közötti 
együttműködés, amelyben az Európai Közösség is részt vesz.

A projekt három szakaszban zajlik le. 

A meghatározási szakaszban, amely 2005-ben kezdődött és 2007-ig fog tartani, kerül 
meghatározásra az útiterv (ATM koncepció), vagyis a kifejlesztendő technológiák és 
szervezési módszerek. A 60 millió eurós finanszírozást az európai költségvetés és az 
Eurocontrol fedezi (50-50%).

A fejlesztési szakaszban (2008-2013) kerül sor a rendszerek létrehozására és a kritikus 
pontok feltárására. Ez becslések szerint körülbelül 300 millió eurót igényel évente (1/3 
európai költségvetés, 1/3 Eurocontrol, 1/3 magánszféra).

A kiépítési szakaszt (2014-2020), a Bizottság közleménye szerint a magánszféra fogja 
finanszírozni, illetve megvalósítani széles körben Európában és a társult országokban.

Az előadó álláspontja:

Az előadó emlékeztet arra, hogy ennek a menetrendnek a betartása meghatározó fontosságú a 
program alkalmazási körét illetően.

Az Egyesült Államok szintén egy új generációs légiforgalom-irányítási rendszeren dolgozik. 
Az európai versenyképesség megőrzése érdekében fontos, hogy megőrizzük technikai 
előnyünket.

A Bizottságnak a SESAR közös vállalat létrehozására irányuló javaslata azonban függőben 
hagy néhány alapvető problémát, mint a szakaszok pontos meghatározása, a magánszféra 
pénzügyi részvételének garanciái, a szellemi tulajdonjogok, az esetleges összeférhetetlenség, 
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a közös vállalkozás státusza és annak felülvizsgálata, az új tagok felvételére vonatkozó 
eljárás, a szavazás a vezetőségben, és végül az Európai Parlament bevonása.

Az előadó szükségesnek tartja a szakaszok meghatározásának tisztázását. A módosítások 
világosan meghatározzák a SESAR három szakaszát, a közös vállalkozás létét pedig a 
második szakaszra korlátozzák. A harmadik szakasz megindítására a Bizottságnak kell 
jogalkotási javaslattal élnie.

Az előadó kiemeli a közös vállalkozás céljának, irányításának és időtartamának 
felülvizsgálatát tartalmazó rendelkezés jelentőségét. Figyelemmel a GALILEO beindítása 
kapcsán jelentkező nehézségekre, lényeges, hogy megelőzzük az ilyen akadályokat.

A közös vállalkozás új tagjainak felvételét illetően az előadó az Európai Parlament és a 
Tanács hozzájárulását kéri. Figyelemmel a közös vállalkozás PPP jellegére, fontos a konkrét
belépési feltételek rögzítése. Garantálni kell, hogy az újonnan csatlakozók már korábban 
kötöttek megállapodást az Unióval a légiközlekedés területén. Emellett dokumentálniuk kell 
tapasztalataikat az ATM területen, hozzájárulásukat a koncepcióhoz, pénzügyi 
hozzájárulásukat és az esetleges érdekütközéseket.

Finanszírozás:
Mivel a projekt első szakaszát teljes mértékben az Európai Unió és az Eurocontrol 
finanszírozza, meg kell határozni a magánszféra hozzájárulásának módját a második 
szakaszban. A Bizottságnak a közös vállalat létrehozására vonatkozó javaslata a program 
fejlesztési szakaszában számol a magánszektor pénzügyi részvételével, bevezetve a 
léginavigáció díjait érintő illetéket.

Szakasz Évek Finanszírozás Szereplők

Meghatározás 2005-2007 60 millió euró:
Eurocontrol (30 millió)
Közösség (30 millió)

Eurocontrol

Fejlesztés 2008-2013 300 millió euró évente:
Közösség (100 millió euró)
Eurocontrol (100 millió euró)
Ipar és egyéb (100 millió euró)

Közös
Vállalkozás

Kiépítés 2014-2020 Ipar Ipar

(Forrás: COM (2005) 0602, p.9)

A fentiek megmutatták, hogy a magánvállalkozások belépése a közös vállalkozásba 
összeférhetetlenséget szülhet. Az összeférhetetlenség abban az esetben is megjelenhet, ha a 
közös vállalkozás valamelyik tagja, legyen köz- vagy magánszervezet, olyan helyzetbe kerül, 
hogy ki tudja használni szakmai vagy hivatali minőségét. A köz- és a magánszféra érdekei 
alapvetően különböznek. Miközben a jelen programnak lényegében véve gazdasági értéke van 
a magánszféra számára, a közszférának más célokat kell kitűznie, amelyek közérdeket 
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képviselnek, és mindenképpen függetlenül kell eljárnia az ipari és kereskedelmi érdekektől.

A közös vállalkozás egyik lényeges feladata a fejlesztési szakaszban az ajánlatkérések 
előkészítése és végrehajtása. Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a közös vállalkozás 
tagjait meg kell védeni a potenciális összeférhetetlenségtől. E téren speciális szerződéseket 
kell kötni a közös vállalkozás és tagjai között, amelyek meghatározzák az alapvető technikai 
és pénzügyi megoldásokat.

Az Eurocontrol, mint a közös vállalkozás alapító tagjának szerep szintén tisztázódott. A közös 
vállalkozással kötött speciális szerződésekben kell meghatározni a meghatározási szakasz 
eredményeinek megosztását és felhasználását.

Az Európai Parlament bevonása

Az előadó megjegyzi, hogy a javaslat nem tesz említést a költségvetési ellenőrzést végző 
hatóságról, miközben a közös vállalkozás tevékenységének nagy részét a közösségi 
költségvetés finanszírozza. Mivel munkavállalókat fog foglalkoztatni és jogosult lesz 
közösségi támogatásra, indokoltnak tűnik, hogy a közös vállalkozás feleljen meg az általános 
költségvetési eljárásnak, hogy ezáltal lehetőség nyíljon tevékenységének hatékonyabb 
ellenőrzésére és a költségvetési kiadások eredményesebb felhasználására. A közös vállalkozás 
ügyvezető igazgatójának kijelölésénél, alapszabálya módosításánál, finanszírozása esetleges 
meghosszabbításánál konzultálni kell az Európai Parlamenttel, amelynek emellett 
megfigyelővel kell rendelkeznie az igazgatótanácsban.

Figyelemmel az igazgatótanács számos fontos feladatára, meg kell teremteni a képviseleti 
jogosultság jobb egyensúlyát, a következő szempontok alapján: a közszféra szervei, 
kormányközi szervek, magánszféra. A szavazati jogokat ki kell egyensúlyozni, és súlyozni 
kell őket, a pénzügyi részvétel függvényében.

Az ügyvezető igazgató kijelölésénél a Bizottságnak az Európai Parlament képviselőjével való 
konzultációt követően három lehetséges jelöltből álló listát kell benyújtania az 
igazgatótanácsnak. Az ötéves megbízatás egyszer legfeljebb három évre meghosszabbítható. 

Következtetések:

• A SESAR lesz az első, a köz- és magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló közös 
vállalkozás, vagyis ilyen szempontból precedenst teremt.

• A SESAR és a GALILEO ikerprojektek, közép és hosszú távú célkitűzésekkel és 
megtérüléssel.

• A SESAR és az egységes európai égbolt számos tartós munkahelyet garantálhat, 
amely lehetőség egy másik érvet jelent megvalósítása mellett.
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