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PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendros įmonės Europos oro eismo naujos 
kartos valdymo sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo
(KOM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005) 0602)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 171 straipsnį, pagal kurį Taryba konsultavosi su Parlamentu 
(C6-0002/2006),

– atsižvelgdami į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 ir 35 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ataskaitą ir 
Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A6-0000/2006),

1. Pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. Ragina Komisiją iš dalies pakeisti savo pasiūlymą, vadovaujantis EB steigimo sutarties 
250 straipsnio 2 dalies nuostatomis;

3. Ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji turi ketinimų nukrypti nuo Parlamento 
patvirtinto teksto;

4. Ragina Tarybą, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą, dar kartą konsultuotis su 
Parlamentu;

5. Paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
6 konstatuojamoji dalis

6) Pasibaigus projektavimo etapui, bus 
pradėtas oro eismo valdymo 
modernizavimo Bendrijoje plano 
įgyvendinimo etapas, sudarytas iš dviejų 

(6) Pasibaigus projektavimo etapui, bus du 
etapai: plėtotė (2008–2013 m.) ir įdiegimas 
(2014–2020 m.).

  
1 OL C ... / Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
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dalių: plėtotė (2008–2013 m.) ir įdiegimas 
(2014–2020 m.).

Pagrindimas

Šis pakeitimas turi būti traktuojamas atsižvelgiant į 1 straipsnio 1 a dalies pakeitimą, kurio 
pagrindimas numato tris atskirus ir vienas nuo kito priklausomus etapus. 

Pakeitimas 2
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

6a) Kiekviename etape turi būti išdėstyti 
pagrindiniai jos elementai, o ypač 
„įdiegimo laikotarpiu“ reikia nurodyti 
galimas būsimo pasiūlymo teisines 
nuostatas.

Pagrindimas

Šį pakeitimą reiktų traktuoti kartu su 1 straipsnio 1 a dalies pakeitimu (nauju).  Pastarajame 
yra pateikiamas išsamesnis pagrindimas.

Pakeitimas 3
7 konstatuojamoji dalis

[7) Pagal Reglamento (EB) Nr. 550/2004 
15 straipsnio 3 dalį pajamos iš maršruto 
rinkliavų gali būti skiriamos finansuoti 
projektams, remiantiems konkrečių 
kategorijų oro erdvės naudotojus ir (arba) 
oro navigacijos paslaugų teikėjus, siekiant 
pagerinti kolektyvines oro navigacijos 
infrastruktūras, oro navigacijos paslaugų 
teikimą ir naudojimąsi oro erdve.]

[7) Pagal Reglamento (EB) Nr. 550/2004 
15 straipsnio 3 dalį pajamos iš maršruto 
rinkliavų gali būti skiriamos finansuoti 
projektams, remiantiems konkrečių 
kategorijų oro erdvės naudotojus ir (arba) 
oro navigacijos paslaugų teikėjus, siekiant 
pagerinti kolektyvines oro navigacijos 
infrastruktūras, oro navigacijos paslaugų 
teikimą ir naudojimąsi oro erdve.]

Pagrindimas

Viešoji ir privačioji partnerystė numato patikimą bendro projekto finansavimą.  Viešąjį 
finansavimą dviem būdais užtikrina 2007-20136 m. Biudžeto susitarimas, todėl Taryba ir 
Parlamentas, privatus sektorius visų pirma prieštarauja maršruto rinkliavoms, tačiau iki šiol 
nepasiūlė alternatyvaus jų finansinio indėlio mechanizmo.   Taigi ši konstatuojamoji dalis ir 
atitinkami straipsniai bus laikinai išbraukti iš šio dokumento.
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Pakeitimas 4
12 konstatuojamoji dalis

12) Atsižvelgiant į tai, kad šiame procese 
veiks daug dalyvių, o taip pat į reikalingus 
finansinius išteklius ir techninę ekspertizę, 
būtina sukurti juridinį asmenį, sugebėsiantį 
užtikrinti koordinuotą SESAR projektui 
skirtų lėšų valdymą jos įgyvendinimo
laikotarpiu.

12) Atsižvelgiant į tai, kad šiame procese 
veiks daug dalyvių, o taip pat į reikalingus 
finansinius išteklius ir techninę ekspertizę, 
būtina sukurti juridinį asmenį, sugebėsiantį 
užtikrinti koordinuotą SESAR projektui 
skirtų lėšų valdymą jos plėtotės laikotarpiu.

Pagrindimas

Komisijos tekstas nėra aiškus, nes įgyvendinimas pats savaime nėra laikotarpis.  Pagal 1 
straipsnio 1 a dalį (naują) įgyvendinimo esama visuose trijuose laikotarpiuose. 

Pakeitimas 5
13 konstatuojamoji dalis

13) Šis juridinis asmuo, įgaliotas 
administruoti Europai svarbią viešojo 
tyrimo projektą, turi būti laikomas 
tarptautine organizacija, kaip apibrėžta 
1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos 
direktyvos 77/388/EEB EEB dėl valstybių 
narių apyvartos mokesčių įstatymų 
derinimo – Bendra pridėtinės vertės 
mokesčio sistema:  vienodas vertinimo 
pagrindas[22] 15 straipsnio 10 dalies 
antrojoje įtraukoje ir 1992 m. vasario 25 d. 
Tarybos direktyvos 92/12/EEB dėl 
bendrųjų procedūrų, susijusių su akcizais 
apmokestinamais produktais, ir dėl tokių 
produktų laikymo, judėjimo ir 
kontrolės[23] 23 straipsnio 1 dalies 
antrojoje įtraukoje,

13) Šis juridinis asmuo, įgaliotas 
administruoti Europai svarbią viešojo 
tyrimo projektą,  kaip apibrėžta 1977 m. 
gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 
77/388/EEB EEB dėl valstybių narių 
apyvartos mokesčių įstatymų derinimo –
Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema:  
vienodas vertinimo pagrindas[22] 15 
straipsnio 10 dalies antrojoje įtraukoje ir 
1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 
92/12/EEB dėl bendrųjų procedūrų, 
susijusių su akcizais apmokestinamais 
produktais, ir dėl tokių produktų laikymo, 
judėjimo ir kontrolės[23] 23 straipsnio 1 
dalies antrojoje įtraukoje,

Pagrindimas

Šis pakeitimas turėtų būti traktuojamas 2 straipsnio 2 dalies pakeitimo kontekste, kur 
įrodinėjama, kad bendros įmonės nėra automatiškai pripažįstamos tarptautinėmis 
organizacijomis.

Pakeitimas 6
17 konstatuojamoji dalis
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17) Bendrai įmonei turi būti pavesta 
organizuoti ir koordinuoti SESAR projektą 
panaudojant viešąsias ir privačias lėšas bei 
pasiremiant jau egzistuojančiais jos narių 
turimais techniniais ištekliais ir 
pasinaudojant Eurokontrolės patirtimi.

17) Bendrai įmonei turi būti pavesta 
organizuoti ir koordinuoti SESAR projektą 
panaudojant viešąsias ir privačias lėšas bei 
pasiremiant jau egzistuojančiais jos narių 
turimais techniniais ištekliais ir 
pasinaudojant Eurokontrolės ir Europos 
kosmoso agentūros patirtimi.

Pagrindimas

Šis pakeitimas paremtas priedo 3 straipsnio 1 dalies pakeitimu, kuriuo yra pridėta Europos 
kosmoso agentūra ir pateiktos tai pagrindžiančios priežastys.  

Pakeitimas 7
18 konstatuojamoji dalis

18) Siekiant palengvinti įmonės steigėjų 
tarpusavio bendradarbiavimą, bendros 
įmonės buveinę reikėtų įkurti Briuselyje.

18) Siekiant palengvinti įmonės steigėjų 
tarpusavio bendradarbiavimą, bendros 
įmonės buveinę reikėtų įsteigti remiantis 
Tarybos reglamento 58/2003 nuostatomis. 

Pagrindimas

Šis pakeitimas turėtų būti traktuojamas atsižvelgiant į 2002 m. gruodžio 19 d. Reglamento Nr. 
58/2003 1 straipsnio 3 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 8
19 konstatuojamoji dalis

[(19) Kadangi maršruto rinkliavas moka 
oro erdvės naudotojai, taip jie finansiškai 
prisideda prie oro eismo valdymo sektoriui 
skirtos mokslinių tyrimų ir taikomosios 
veiklos. Todėl jiems bendroje įmonėje turi 
būti deramai atstovaujama.]

[(19) Kadangi maršruto rinkliavas moka 
oro erdvės naudotojai, taip jie finansiškai 
prisideda prie oro eismo valdymo sektoriui 
skirtos mokslinių tyrimų ir taikomosios 
veiklos. Todėl jiems bendroje įmonėje turi 
būti deramai atstovaujama.]

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis, kaip ir kiti straipsniai, laikinai negalioja, kol bus užtikrintas SESAR 
privataus finansavimo, viešosios ir privačiosios partnerystės įpareigojamasis mechanizmas.  

Pakeitimas 9
20 konstatuojamoji dalis
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(20) Reikia nustatyti bendros įmonės 
organizavimo ir veiklos tvarką parengiant 
jos įstatus.

20) Reikia nustatyti bendros įmonės 
organizavimo, interesų konfliktų 
išvengimo ir pareigūnų skyrimo veiklos 
tvarką parengiant jos įstatus, kurie yra 
išdėstyti priede.

Pagrindimas

Reiktų atsižvelgti į du kitus 3 straipsnio 1 dalies ir priedo 6 straipsnio 1 dalies pakeitimus.  

Pakeitimas 10
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

20a) Europos Parlamentui turėtų būti 
suteiktas SESAR bendros įmonės 
vykdomosios tarybos stebėtojo statusas.

Pagrindimas

Šį pakeitimą reiktų traktuoti atsižvelgiant į priedo 3 straipsnio 2 dalies  pakeitimą, remiantis 
2005 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento pozicija (žr. Barsi-Pataky pranešimas, A6-
0212/2005 dėl Galilėjaus programos).

Pakeitimas 11
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

21a) Pagal priedo 1 straipsnio 3 dalies 
nuostatas, turėtų būti pritariama naujų 
narių stojimo prašymams. 

Pagrindimas

Šis pakeitimas turėtų būti traktuojamas atsižvelgiant į 5 a straipsnio (naujo), priedo 1 
straipsnio 3 a dalies (naujos), priedo 4 straipsnio 1 dalies, priedo 4 straipsnio 2 dalies ir 
priedo 5 a straipsnio (naujo) pakeitimus. 

Pakeitimas 12
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

21b) Komisija turėtų kas trejus metus 
pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šio reglamento taikymą ir, jeigu 
reikia, turėtų pasiūlyti šio reglamento 
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pakeitimus. 

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia traktuoti atsižvelgiant į 6 a straipsnio pakeitimą (naują). 

Pakeitimas 13
1 straipsnio 1 dalis

1. Siekiant įgyvendinti projekto (toliau –
SESAR projektas) plėtotės etapą
modernizuojant Europos oro eismo 
valdymą darbus, laikotarpiui iki 2013 m. 
gruodžio 31 d. įsteigiama bendra įmonė 
(toliau – bendra įmonė SESAR ).

1. Įsteigiama bendra įmonė (toliau – bendra 
įmonė SESAR), kurios pagrindinis tikslas 
bus SESAR projekto plėtotės laikotarpio 
veiklos valdymas modernizuojant Europos 
oro eismo valdymo darbus nuo tada, kai 
Taryba patvirtins 1a straipsnyje minimą 
pagrindinį ATM planą, iki antrojo 
laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Komisijos tekstą padaryti aiškesnį ir aiškiau pateikti naudojamas 
sąvokas ir plėtotės laikotarpio apibrėžimą.

Pakeitimas 14
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. SESAR projektą sudarys trys etapai:
a. Projektavimo etapu siekiama apibrėžti 
sąvokas ir veiksmus, kurių reikia imtis, 
modernizavimo programų prioritetus ir 
įgyvendinimo planus. Šis etapas prasidėjo 
2005 m. spalį ir tęsis iki 2007 m. gruodžio, 
pasibaigdamas pagrindiniu ATM planu.   
Pagrindinį ATM planą vykdo įmonių 
konsorciumas, prižiūrimas Eurokontrolės.   
b. Plėtotės etapas prasidės 2008 m. sausio 
1 d., Tarybai, Komisijos pasiūlymu, 
pasikonsultavus su Europos Parlamentu 
ir patvirtinus pagrindinį ATM planą.  
Plėtotės etapas baigsis 2013 m. gruodžio 
31 d.
c. Įgyvendinimo laikotarpis prasidės 
2014 m. sausio 1 d. ir baigsis 2020 m. 
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gruodžio 31 d. Jis apims didelę dalį 
naujos ATM infrastruktūros produkcijos 
ir įgyvendinimo.  Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateiks pasiūlymą, 
kuriame apibrėš:
i.  plėtotės laikotarpio perėjimą į 
įgyvendinimo laikotarpį,
ii. finansavimo mechanizmus, kuriuos 
perims bet kokia po SESAR būsianti 
institucija,
iii. kilnojamojo ir nekilnojamojo turto 
perdavimą naujai po SESAR būsiančiai 
institucijai.

Pagrindimas

Siekiant geresnio reglamentavimo ir aiškumo dėl atsakomybės, šiame reglamente etapai turi 
būti apibrėžti laikotarpiais ir terminais. Tai turi būti įgyvendinama trimis etapais, atkreipiant 
dėmesį į teisės aktų leidėjų ir kitų susijusių institucijų atsakomybę. 

Pakeitimas 15
1 straipsnio 1 b dalis (nauja)

1b. Kai reikės, SESAR bendros įmonės 
taikymo sritį, valdymą, finansavimą ir 
trukmę turės persvarstyti Taryba, 
atsižvelgdama į projekto ir pagrindinio 
ATM plano raidą, taikant šio reglamento 
6 straipsnyje ir 6a straipsnio (naujo) 
peržiūros sąlygoje minimą įvertinimą. 

Pagrindimas

Šis pakeitimas paremtas Tarybos darbo grupės požiūriu ir reikiama teisine nuostata, 
remiantis Galilėjaus bendros įmonės patirtimi.  

Pakeitimas 16
1 straipsnio 2 dalies pirmasis sakinys

2. Bendros įmonės paskirtis – modernizuoti 
Europos oro eismo valdymo sistemą, 
sutelkiant Bendrijos mokslinių tyrimų ir 
taikomosios veiklos pajėgas. Įmonė 

2. Bendros įmonės paskirtis – modernizuoti 
Europos oro eismo valdymo sistemą, 
koordinuojant ir sutelkiant visus 
susijusius mokslinius tyrimus ir taikomąją 
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atsakinga už tokias užduotis: veiklą. Įmonė atsakinga už tokias užduotis:

Pagrindimas

Šis pakeitimas atsirado dėl ankstesnių plėtotės etapo apibrėžimo pakeitimų.

Pakeitimas 17
1 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

- organizuoti ir koordinuoti SESAR 
projekto įgyvendinimą, laikantis Europos 
saugios oro navigacijos organizacijos 
agentūros (Eurokontrolė) parengto oro 
eismo valdymo Europoje modernizavimo 
plano (toliau – planas), pasitelkiant 
valstybinius ir privačius finansavimo 
šaltinius;

- organizuoti ir koordinuoti SESAR 
projekto plėtotės etapo veiklą, laikantis 
pagrindinio ATM plano, sudaryto po 
projekto apibrėžimo etapo, kuriam 
vadovavo Eurokontrolė, pasitelkiant vieną 
struktūrą ir ją naudojant valdyti 
valstybinius ir privačius finansavimo 
šaltinius; 

Pagrindimas

Šis pakeitimas atsirado dėl ankstesnių plėtotės etapo apibrėžimo pakeitimų.

Pakeitimas 18
1 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

- užtikrinti būtiną SESAR projekto 
plėtotės etapo veiklos finansavimą, 
laikantis pagrindinio ATM plano; 

Pagrindimas

Finansavimo klausimui paminėti atskirai.

Pakeitimas 19
1 straipsnio 2 dalies 1 a punktas (naujas) 

- užtikrinti oro eismo valdymu Europoje 
suinteresuotų šalių dalyvavimą sprendimų 
priėmimo ir finansavimo procesuose;

Pagrindimas
Šis papildymas reikalingas dėl Europos oro eismo valdymo, priklausančio nuo patirties ir 
turimų žinių, svarbos.
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Pakeitimas 20
1 straipsnio 3 dalis

3. Bendros įmonės buveinė yra Briuselyje. 3. Bendros įmonės buveinę reikėtų steigti 
remiantis Tarybos reglamento 58/2003 
nuostatomis. 

Pagrindimas

Šiame reglamente nėra sprendžiamas bendros įmonės SESAR būstinės klausimas. Šį 
sprendimą priims Europos Vadovų Taryba, remdamasi sprendimų dėl agentūrų ir kitų EB 
organų ir tarnybų būstinių priėmimo principais (žr. 2002 gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą 
Nr. 58/2003).

21 pataisa
2 straipsnio 2 dalis

2. Bendra įmonė laikoma tarptautine 
organizacija, kaip apibrėžta Direktyvos 
77/388/EEB 15 straipsnio 10 dalies 
antroje įtraukoje ir Direktyvos 92/12/EEB 
23 straipsnio 1 dalies antroje įtraukoje.

Išbraukta.

Pagrindimas

Direktyva 77/388/EEB ir Direktyva 92/12/EEB neleidžia bendrų įmonių pripažinti 
tarptautinėmis organizacijomis, nebent jos yra visiškai viešos įstaigos. Bendra įmonė, kurios 
sprendžiamieji organai apima ir viešąjį, ir privatųjį sektorius ir kuriai yra suteikta galia 
sudaryti tarptautinius susitarimus, bus naujas postūmis ES teisinėje sistemoje, dar niekada 
anksčiau neišbandytas EB teisės aktuose.   

Pakeitimas 22
3 straipsnio 1 dalis

1. Patvirtinami bendros įmonės įstatai, 
išdėstyti šio reglamento priede.

1. Patvirtinami bendros įmonės įstatai, 
kurie yra šio reglamento dalis ir išdėstyti 
šio reglamento priede.

Pagrindimas

Siekiama pabrėžti, kad teisės akto priedas yra teisinio pasiūlymo, prie kurio jis pridedamas, 
dalis. Ne viename teismo nutarime tai buvo pabrėžiama, tačiau dar neturime teismo bylų, 
susijusių su bendromis įmonėmis. Todėl reikia šį aspektą pabrėžti. 
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Pakeitimas 23
3 straipsnio 2 dalis

2. Įstatai, ypač jų 3, 4, 5, 6 ir 8 straipsniai
gali būti iš dalies pakeisti laikantis 5 
straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

2. Įstatai gali būti iš dalies pakeisti 
laikantis 6a  straipsnyje nurodytos tvarkos. 

Pagrindimas

Siekiant aiškumo ir remiantis geresnio reglamentavimo gairėmis, teisiniame pasiūlyme, 
apibrėžiančiame bet kokią EB institucijų nuomone reikalingą, o ne bendros įmonės organų 
inicijuotą arba vykdomą, pakeitimo procedūrą, turėtų būti vienas straipsnis. Taip pat žr. 
Reglamento 6 a straipsnio (naujo) pakeitimą. 

Pakeitimas 24
4 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

[a) narių įnašų lėšomis, laikantis jos įstatų 
1 straipsnio, ir

[a) narių įnašų lėšomis, laikantis jos įstatų 
1, 3 ir 11 straipsnių, ir

b) galimų atskaitymų nuo maršruto 
rinkliavų lėšomis, kaip apibrėžta 
Reglamento (EB) Nr. 550/2004 15 
straipsnio 3 dalies e punkto antroje 
įtraukoje. Komisija, laikydamasi 
Reglamento (EB) Nr. 550/2004 15 
straipsnyje numatytos tvarkos, nustato šių 
atskaitymų surinkimo ir panaudojimo 
taisykles.]

b) atskaitymų nuo maršruto rinkliavų 
lėšomis, kaip apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 550/2004 15 straipsnio 3 dalies e 
punkto antroje įtraukoje. Komisija pateikia 
pasiūlymą Europos Parlamentui ir 
Tarybai nustatydama šių atskaitymų 
surinkimo ir panaudojimo taisykles.]

Pagrindimas

Šis pakeitimas [...]. Jame nurodomas laikinas galiojimo sustabdymas, nes privatus sektorius 
prieštarauja maršruto rinkliavoms. Pranešėjas dar nematė jokių alternatyvių mechanizmų, 
nustatančių privataus sektoriaus finansinį indėlį. Yra pasiūlyta teisinė nuostata, nes joje yra 
išdėstomi privataus sektoriaus finansiniai įsipareigojimai per viešąją ir privačiąją 
partnerystę. Tiesiog reikėtų ir yra pageidaujama, kad šie klausimai būtų aptarti EP ir būtų 
apibrėžtos kai kurios gairės. Taigi atskiro teisės akto, o ne Komisijos teisės akto poreikis turi 
būti patvirtintas komitologijos procedūra.

Pakeitimas 25
4 straipsnio 3 dalis
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3. Visos Bendrijos finansinės įmokos 
bendrai įmonei bus mokamos ne ilgiau 
kaip iki 1 straipsnyje nurodyto laikotarpio 
pabaigos.

3. Visos Bendrijos finansinės įmokos 
bendrai įmonei bus mokamos ne ilgiau 
kaip iki 1 straipsnyje nurodyto laikotarpio 
pabaigos, nebent, remdamiesi Komisijos 
pasiūlymu, kitaip nuspręstų Europos 
Parlamentas ir Taryba. .

Pagrindimas

Teisinėje priemonėje turi būti paminėtas papildomas EB indėlis. Tačiau EB finansinį indėlį 
turėtų lydėti tinkamai nustatyta biudžeto procedūra.

Pakeitimas 26
5 straipsnio 1 dalis

1. Reglamento (EEB) Nr. 549/2004 5 
straipsniu įsteigtam komitetui (toliau –
komitetas), nuolatos teikiama informacija 
apie bendros įmonės darbų eigą. Tuo tikslu 
Komisija į komiteto darbotvarkę įtraukia 
SESAR projekto klausimą.

1. Reglamento (EEB) Nr. 549/2004 5 
straipsniu įsteigtam komitetui (toliau –
komitetas), nuolatos teikiama informacija 
apie SESAR bendros įmonės darbų eigą. 
Tuo tikslu Komisija į komiteto darbotvarkę 
įtraukia SESAR projekto klausimą.

Pagrindimas

Pridėtas paprastas patikslinimas.

Pakeitimas 27
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Komisijos pozicija dėl sprendimus dėl 
pagrindinio ATM plano techninių 
patikslinimų priimančios Administracinės 
valdybos bus priimta remiantis Sprendimo 
1999/468/EB 3 straipsnyje numatyta 
procedūra. 

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikėtų traktuoti atsižvelgiant į 6 a straipsnį (naują) dėl peržiūrėjimo nuostatos.  
Kitaip tariant, šis pakeitimas tik įpareigoja Komisiją priimti sprendimą dėl pagrindinio ATM 
plano techninių pakeitimų, prieš tai pritaikius patariamąją komitologijos procedūrą.



PR\613344LT.doc 17/30 PE 374.009v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 28
5 a straipsnis (naujas)

5a straipsnis
Naujų narių stojimas

Komisija informuoja Tarybą ir Europos 
Parlamentą apie naujų narių stojimą.
Visų naujų narių dalyvavimą, įskaitant 
narių iš trečiųjų šalių dalyvavimą, tvirtina 
Taryba ir Europos Parlamentas. 

Pagrindimas

Ši teisinė nuostata yra paimta iš Galilėjaus bendros įmonės (Reg.(EB) Nr.876/2002) ir šiek 
tiek pakeista (dėl Europos Parlamento vaidmens).  Tai yra būtina sąlyga tokiai viešajai ir 
privačiajai partnerystei, kaip SESAR bendra įmonė.

Pakeitimas 29
6 a straipsnis (naujas)

6a straipsnis
Persvarstymas

Jeigu Komisija nusprendžia, arba jeigu, 
remdamiesi komitologijos procedūra, 
Taryba ir Europos Parlamentas prašo, 
kad dalis šio reglamento arba jo įstatai 
būtų persvarstyti ar iš dalies pakeisti, 
Komisija, remdamasi EB sutartyje 
pateikta procedūra,  pateikia atitinkamą 
teisinį pasiūlymą. 

Pagrindimas

Tai yra svarbus procedūros pakeitimas, kuriuo siekiama išsaugoti Europos Parlamento 
prerogatyvą Bendrijos teisėje.

Pakeitimas 30
Priedo 1 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka

- valstybinės ir privačios įmonės ar 
organizacijos.

- valstybinės ir privačios įmonės ar 
organizacijos, sudariusios bent vieną 
susitarimą su Europos Bendrija oro 
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transporto srityje. 

Pagrindimas

Atsižvelgiant į SESAR bendros įmonės viešosios ir privačios partnerystės pobūdį, turėtų būti 
pridėtos pagrįstos dalyvavimo bendroje įmonėje sąlygos. Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti 
vieną sąlygą, t.y. susitarimą su EB. [...] yra reikalingi, nes dar neįvykdytas prašytas 
patikslinimas.

Pakeitimas 31
Priedo 1 straipsnio 3 dalis

3. Prašymai dėl narystės pagal 2 dalį 
adresuojami vykdomajam direktoriui, kuris 
perduoda jį administracinei valdybai.

3. Prašymai dėl narystės pagal 2 dalį 
adresuojami vykdomajam direktoriui, kuris 
perduoda jį administracinei valdybai.

Administracinė valdyba priima sprendimą
prašymą priimti arba atmesti. Jei 
sprendimas teigiamas, vykdomasis 
direktorius derasi dėl stojimo sąlygų ir 
pateikia jas administracinei valdybai. Į 
sąlygas gali būti įtrauktos nuostatos dėl 
finansinių įnašų ir atstovavimo 
administracinėje valdyboje.

Administracinė valdyba pataria Komisijai 
prašymą priimti arba atmesti, o Komisija, 
remdamasi 5a straipsnyje išdėstyta 
procedūra, pateikia pasiūlymą. Jei 
sprendimas teigiamas, vykdomasis 
direktorius derasi dėl stojimo sąlygų ir 
pateikia jas administracinei valdybai. Į 
sąlygas gali būti įtrauktos nuostatos dėl 
finansinių įnašų ir atstovavimo 
administracinėje valdyboje.

Pagrindimas

Tai yra būtinas patikslinimas, paimtas iš Reglamento 5 a straipsnio (naujo) dėl naujų narių 
stojimo.  Procedūra turi būti pateikta aiškiai, kad nebūtų galima jos neteisingai interpretuoti 
arba pakartoti precedentinius atvejus.  Už šiuos klausimus yra atsakingos ES institucijos, o ne 
jų viešo ir privataus pobūdžio bendros įmonės, pvz., SESAR.

Pakeitimas 32
Priedo 1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Siūlydama, ar leisti derybas dėl 
stojimo su viešosiomis ar privačiosiomis 
įstaigomis, atsižvelgiant į 2 dalyje 
nurodytą susitarimą, administracinė 
valdyba ypač turėtų atsižvelgti į šiuos 
kriterijus: 
- dokumentų išmanymą ir oro eismo 
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valdymo ir (arba) įrangos gamybos, ir 
(arba) oro eismui valdyti naudojamų 
paslaugų patirtį, 
- indėlį, kurį įmonė arba įstaiga galėtų 
įnešti į pagrindinio ATM plano vykdymą, 
- įmonės arba įstaigos finansinį 
patikimumą,
- galimą interesų konfliktą.

Pagrindimas

Tai yra 1 straipsnio 2 1 a pastraipos (naujos) pakeitime nurodytos pagrindinės sąlygos 
tęsinys.  Jis patikslina kriterijus ir procedūrą. Tarybos darbo grupė pritarė panašiam tekstui. 
Šį pakeitimą reikėtų vertinti kartu su 5 a straipsnio pakeitimu (nauju). 

Pakeitimas 33
Priedo 3 straipsnio 1 dalis

Administracinę valdybą sudaro: Administracinę valdybą sudaro:

a) kiekvieno bendros įmonės steigėjo 
atstovas;

a) kiekvieno bendros įmonės steigėjo 
atstovas;

b) oro keleivių atstovas; b) karinių pajėgų atstovas;
c) oro navigacijos paslaugų teikėjų 
atstovas;

b) Europos kosmoso agentūros atstovas;

d) įrangos gamintojų atstovas; d) penki Pramonės konsultacinio organo 
atstovai;

e) oro uostų atstovas;

f) oro eismo valdymo sektoriaus 
darbuotojų organizacijų atstovas;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama geriau subalansuoti atstovavimą administracinėje valdyboje, 
remiantis šiais kriterijais: turėtų būti atstovaujamos valstybinės organizacijos (EB, EIB, 
trečiosios šalys ir karinės pajėgos); taip pat turėtų būti atstovaujamos finansiškai 
prisidedančios tarpvyriausybinės organizacijos (Eurokontrolė ir Europos kosmoso agentūra); 
taip pat turi būti atstovaujamas privatusis sektorius, kaip tai pripažįstama Reglamento (EB) 
Nr.549/2004 6 straipsnyje. 

Pakeitimas 34
Priedo, 3 straipsnio 2 dalis
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2. 1 dalies b, c, d, e ir f punktuose 
nurodytus atstovus skiria pagal 
Reglamento (EB) Nr. 549/2004 6 straipsnį 
įsteigtas Pramonės konsultacinis organas.

2. Administracinėje valdyboje Europos 
Parlamentas turi stebėtojo statusą. 

Pagrindimas

Išbraukta 3 straipsnio 1 dalies pakeitimu. Naujas tekstas yra susijęs su Europos Parlamento 
vaidmeniu viešosios ir privačios partnerystės bendroje įmonėje.  Europos Parlamentui 
suteikiamas stebėtojo statusas yra grindžiamas dviem dalykais: Parlamento viešosios ir 
privačios partnerystės valdymu, įtrauktu keičiant mokslinių tyrimų finansavimą viešųjų 
paslaugų srityje ir jo biudžetinio vaidmens įgyvendinimu vienodai su Taryba.

Pakeitimas 35
Priedo 3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Administracinei valdybai 
pirmininkaus Komisija.

Pagrindimas

Tai būtina nuostata, kuriai pritarė Taryba.

Pakeitimas 36
Priedo 4 straipsnio 1 dalis

1. 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose 
nurodyti atstovai turi balsavimo teisę.

1. Visi 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
atstovai, pagal 2 dalies nuostatas, turi
balsą, kurio svarumas priklauso nuo jų 
kapitalo dalies SESAR bendroje įmonėje.

Pagrindimas

Yra pasiūlytas naujas balsų svarumo atstovavimo paskirstymas, kuris yra susijęs su kiekvieno 
atstovo indėliu į administracinę valdybą. 

Pakeitimas 37
Priedo 4 straipsnio 2 dalis

2. Bendros įmonės narių turimų balsų 
skaičius yra proporcingas jų kapitalo 
daliai bendroje įmonėje. Tačiau Bendrija 
ir Eurokontrolė turi ne mažiau nei po 30%

2. Balsų svarumas ir visų balsų skaičius 
yra toks:
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visų balsų, o 3 straipsnio 1 dalyje b 
punkto nurodytam oro keleivių atstovui 
skiriama ne mažiau nei 10% visų balsų.

a. Bendrija ir Eurokontrolė turi ne mažiau 
nei po 25 proc.;
b. Europos kosmoso agentūra turi 5 proc.;
c. Pramonės konsultacinis organas turi 25 
proc.;
b. EIB turi 5 proc.;
e. Visos kitos viešosios (ar privačiosios) 
įmonės ar organizacijos iš trečiųjų šalių 
turi likusius balsus. 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama dviejų tikslų. Pirma, balsų svarumo aiškumo, nurodant kam kiek 
balsų priklauso. Antra, pagrįsto kapitalo ir balsų skaičiaus santykio. [...] yra reikalingi, nes 
dar neįvykdytas prašytas patikslinimas.

Pakeitimas 38
Priedo 4 straipsnio 5 dalis

5. Sprendimams dėl naujų narių 
priėmimo pagal 1 straipsnio 2 dalį, 
vykdomojo direktoriaus skyrimo ir 
bendros įmonės panaikinimo turi pritarti 
administracinėje valdyboje dalyvaujantis 
Bendrijos atstovas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atsirado dėl pranešėjo 5 a straipsnio (naujo) dėl naujų narių stojimo 
pakeitimo.

Pakeitimas 39
Priedo 5 straipsnio 5 dalies b punktas

b) priimti sprendimus dėl naujų narių 
priėmimo;

b) teikti pasiūlymus dėl naujų narių 
priėmimo;
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Pagrindimas

Šis pakeitimas neprieštarauja 5 a straipsnio (naujo) ir priedo 1 straipsnio 3 dalies ir 4 
straipsnio 5 dalies pakeitimams. Administracinė valdyba tiesiog teikia pasiūlymus, 
atsižvelgdama į kriterijų įgyvendinimą, bet nesprendžia. Dėl naujų narių priėmimo sprendžia 
ES institucijos.

Pakeitimas 40
Priedo 5 straipsnio 51 dalies c punktas

c) skirti vykdomąjį direktorių ir patvirtinti 
organizacinę schemą;

c) remiantis priedo 6 straipsnio 1 dalyje ir 
6 straipsnio 2 dalyje išdėstyta procedūra, 
skirti vykdomąjį direktorių ir patvirtinti 
organizacinę schemą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas turėtų būti traktuojamas atsižvelgiant į priedo 6 straipsnio 1 ir 2 dalių 
pakeitimus dėl vykdomojo direktoriaus skyrimo procedūros. 

Pakeitimas 41
Priedo 5 a straipsnis (naujas)

5a straipsnis
Interesų konfliktų išvengimas

1. SESAR bendros įmonės arba 
administracinės valdybos nariai ir SESAR 
bendros įmonės personalas nedalyvauja 
vykdant, rengiant, vertinant ar teikiant 
viešųjų konkursų skelbimo procedūras, 
jeigu jie yra sudarę partnerystės 
susitarimus su organizacijomis, kurios yra 
potencialios kandidatės dalyvauti 
viešuosiuose konkursuose arba atstovauja 
tokioms organizacijoms.   
2. SESAR bendros įmonės nariai ir 
administracinės valdybos nariai privalo 
paskelbti apie bet kokį tiesioginį ar 
netiesioginį asmeninį ar bendrą interesą 
dėl administracinės valdybos bet kurio 
darbotvarkės klausimo svarstymų 
rezultatų. Šis reikalavimas taip pat 
taikomas personalui dėl su jam pavestų 
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užduočių. 
3. Remdamasi 2 dalyje minėtu 
atskleidimu, administracinė valdyba gali 
nuspręsti nariams, dalyviams ar 
personalui neleisti dalyvauti priimant 
sprendimus, jeigu gali iškilti interesų 
konfliktas. Nariai, dalyviai ir personalas, 
kuriems neleidžiama dalyvauti priimant 
sprendimus, negali gauti informacijos, 
susijusios su tomis sritimis, kuriose gali 
iškilti interesų konfliktas.  

Pagrindimas

Šis pakeitimas atsirado pranešėjui pasikonsultavus su Tarybos ir Komisijos atstovais dėl 
poreikio patikslinti interesų konfliktą.  Tarybos darbo grupė pasiūlė šį tekstą.

Pakeitimas 42
Priedo 6 straipsnio 1 dalis

1. Vykdomasis direktorius yra atsakingas 
už kasdieninį bendros įmonės valdymą, 
taip pat yra jos teisinis atstovas. Jį 
Komisijos siūlymu skiria administracinė 
valdyba. Atlikdamas savo pareigas jis yra 
visiškai nepriklausomas.

1. Vykdomąjį direktorių skiria 
administracinė valdyba pagal nuopelnus ir 
dokumentais patvirtintą administravimo ir 
valdymo kompetenciją bei atitinkamą 
kompetenciją ir patirtį. Jis išrenkamas iš 
Komisijos pasiūlyto mažiausiai trijų 
kandidatų sąrašo, prieš tai išklausius 
Europos Parlamento paskirto atstovo 
nuomonę. Administracinė valdyba priima 
sprendimą trim ketvirčiais jos narių balsų. 
2. Vykdomasis direktorius pareigas eina 
penkerius metus. Komisijos pasiūlymu, 
išklausius Europos Parlamento paskirto 
atstovo nuomonę ir atlikus įvertinimą, 
kadencijos laikotarpis gali būti pratęstas 
ne ilgiau kaip trejiems metams. 

Pagrindimas

Šios dvi teisinės nuostatos buvo paimtos iš Gargani pranešimo (A6-0355/2005), kurį 2005 m. 
gruodžio 13 d. patvirtino Europos Parlamentas, tačiau dar vis nepatvirtino Taryba.  
Komisijos pasiūlymas ir minėtas pranešimas yra susiję su Europos GNSS priežiūros tarnybos 
vykdomojo direktoriaus kadencijos trukme. Todėl teisinga tą pačią procedūrą taikyti SESAR 
bendros įmonės vykdomajam direktoriui.
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Pakeitimas 43
Priedo 8 straipsnio 1 dalis

Siekdama įvykdyti šio reglamento 1 
straipsnyje nurodytas užduotis, bendra 
įmonė sudaro susitarimą su Eurokontrole, 
pagal kurį :

1. Siekdama įvykdyti šio reglamento 1 
straipsnyje nurodytas užduotis, bendra 
įmonė sudaro susitarimus su savo nariais. 

Pagrindimas

Pagal 3 straipsnio pakeitimą visi bendros įmonės nariai turėtų sudaryti susitarimus.

Pakeitimas 44
Priedo 8 straipsnio 8 dalies a ir b punktai

1a. Eurokontrolės vaidmuo ir indėlis yra 
apibrėžiamas susitarime su SESAR 
bendra įmone.  Šiuo susitarimu:

a) Eurokontrolė ir bendra įmonė vienodai 
naudojasi projektavimo etapo metu 
pasiektais rezultatais;

a) nustatomos sąlygos, kuriomis su 
bendra įmone vienodai naudojamasi  
projektavimo etapo metu pasiektais 
rezultatais;

b) Eurokontrolė yra įpareigojamas atlikti 
užduotis, susijusias su plano 
įgyvendinimu, ir administruoti joms 
skirtas lėšas:

b) apibūdinamos Eurokontrolės užduotys 
įgyvendinant pagrindinį ATM planą, pvz.: 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti Eurokontrolės vaidmenį ir atsakomybę plėtotės etapu ir jis 
turėtų būti vertinamas kartu su priedo 8 straipsnio 1 dalies pakeitimu. 

Pakeitimas 45
Priedo 8 straipsnio 1 dalies b punktas (naujas)

1b. Taip pat yra sudaromi specialūs 
susitarimai su:
a) Europos kosmoso agentūra ir
b) Pramonės konsultaciniu organu.
Susitarimų projektai turi būti pateikti 
Tarybai ir Europos Parlamentui 
susipažinti. 
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Pagrindimas

Šis pakeitimas yra reikalingas atlikus 3 straipsnio ir 8 straipsnio 1 dalies pakeitimus. Be to, 
susitarimų projektų pateikimas Tarybai ir Europos Parlamentui yra teisingas persvarstyto 
Tarybos sprendimo dėl komitologijis taikymas.

Pakeitimas 46
Priedo 11 straipsnio 1 dalis

[ 1. Bendra įmonė finansuojama narių 
įnašų lėšomis ir galimų maršruto rinkliavų 
lėšomis, kaip apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 550/2004 15 straipsnio 3 dalies e 
punkto antroje įtraukoje. ]

[ 1. Bendra įmonė finansuojama narių 
įnašų lėšomis ir maršruto rinkliavų 
lėšomis, kaip apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 550/2004 15 straipsnio 3 dalies e 
punkto antroje įtraukoje. ]

Pagrindimas

Šis pakeitimas atsirado dėl Reglamento 4 straipsnio pakeitimo, o jo galiojimas yra laikinai 
sustabdytas [...].

Pakeitimas 47
Priedo 11 straipsnio 3 dalis

3.1 straipsnio 2 dalies antroje ir trečioje 
įtraukoje nurodyti nariai, įsipareigoja 
pervesti ne mažesnį nei 10 mln. eurų 
pradinį įnašą per vienerius metus nuo jų 
narystės patvirtinimo. Nariams, į bendrą 
įmonę įstojantiems per 12 mėnesių nuo 
jos įsteigimo, šis įnašas sumažinamas iki 5 
mln. eurų.

3. 3.1 straipsnio 2 dalies antroje ir trečioje 
įtraukoje nurodyti nariai, įsipareigoja 
pervesti ne mažesnį nei 10 mln. eurų 
pradinį įnašą per vienerius metus nuo jų 
narystės patvirtinimo. 

Pagrindimas

Ši palanki sąlyga diskriminuoja finansiškai kitus 1 straipsnio 1 dalyje minimus narius.

Pakeitimas 48
Priedo 11 straipsnio 5 dalis

5. Galimi įnašai natūra. Yra nustatoma jų 
vertė ir nauda bendros įmonės veiklos 
vykdymui.

5. Galimi įnašai natūra ir tai yra išdėstyta 
priedo 8 straipsnyje minimuose 
susitarimuose. Yra nustatoma jų vertė ir 
nauda bendros įmonės veiklos vykdymui.
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Pagrindimas
Šis pakeitimas atliktas remiantis 8 straipsnio 1 a dalies (naujos) pakeitimu.

Pakeitimas 49
Priedo 11 straipsnio 6 dalis

6. Administracinė valdyba Komisijai 
pasiūlo 1 dalyje nurodytos maršruto 
rinkliavos atskaitymų dydį ir pagrindą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atsirado dėl Reglamento 4 straipsnio pakeitimo.

Pakeitimas 50
Priedo 17 straipsnis

Bendra įmonė valdo visą materialųjį ir 
nematerialųjį sukurtą arba jai perleistą 
turtą, skirtą SESAR projekto įgyvendinimo
etapui.

Bendra įmonė valdo visą materialųjį ir 
nematerialųjį sukurtą arba jai perleistą 
turtą, skirtą SESAR projekto plėtotės
etapui, remdamasi narystės susitarimais, 
sudarytais su SESAR bendra įmone. 
Projekto duomenimis, bendra įmonė gali 
suteikti stojimo teises, visų pirma, savo 
nariams, Europos Sąjungos valstybėms 
narėms ir (arba) Eurokontrolei 
asmeniniams ir nekomerciniams tikslams. 

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia atidžiai išnagrinėti, nes jame išdėstomos su nuosavybės teisėmis susijusios 
teisinės nuostatos. Panašų pasiūlymą pateikė Tarybos darbo grupė.
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AIŠKINAMOJI DALIS
Chronologija
2004 m. teisės aktas „Bendras Europos dangus“ padėjo institucinį ir reglamentinį pagrindą 
vientisam ir sąveikaujančiam oro eismo valdymui.  

Šiuo metu mes esame „Bendro dangaus“ įgyvendinimo etape ir reikia skubiai spręsti 
reikalingų technologijų vystymo problemą. 

Todėl Europos Komisija, bendradarbiaudama su  Europos oro navigacijos saugumo 
organizacija (Eurokontrole), pradėjo vykdyti Europos oro eismo kontrolės modernizavimo 
projektą (SESAR), kurį daugiausiai finansuoja privatus sektorius. Ši struktūra yra trišalio 
finansavimo viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystė.

SESAR tikslas yra sukurti bendrą įmonę, siekiant įgyvendinti Europos oro eismo naujos 
kartos valdymo sistemą. 

Kodėl reikalinga SESAR?

Kaip rodo prognozės, iki 2015 m. oro eismo kiekis padvigubės ar net patrigubės. Be to, 
sektoriaus BVP siekia 220 milijardų eurų ir jame dirba 3,1 mln. žmonių. 

Kliūtys Europos oro transporto infrastruktūrose, ypač oro eismo valdymo srityje, yra 
neišvengiamos. Tai dar labiau patvirtina faktas, kad dabartinės ATM sistemos aprūpintos 
dvidešimties ar net daugiau metų senumo technika. Amžiuje, kai komunikacija vyksta per 
palydovus, Galilėjaus ir kitus didelio našumo tinklus, pilotai ir kontrolieriai vis dar bendrauja 
per radiją. 

Dabartinė sistema gali užtikrinti oro eismo valdymo funkcionavimą ir saugumą, tačiau 
akivaizdu, kad ji jau pasiekė savo ribas.  Nevientisa ir tik iš dalies sąveikaujanti oro eismo 
valdymo infrastruktūra negalės atremti ateinančių metų iššūkių:  didesnio saugumo, išaugusio 
eismo, energijos veiksmingumo ir aplinkosauginių suvaržymų.  Yra iškilęs naujovių poreikis.

SESAR, kaip „Bendro Europos dangaus“ techninė dalis, privalo: 

• oro eismo kontrolei pritaikyti naująsias technologijas,

• užtikrinti skrydžių saugumą ir organizavimą, 

• organizuoti oro navigacijos paslaugas,

• apibrėžti valdžios institucijų ir paslaugų teikėjų priežiūros vaidmenis ir atsakomybę. 

Šiandieną reikia išnaudoti navigacijos sistemas per automatizuotą valdymą realiu orlaivių 
skridimo laiku.  Tačiau, nueidamas dar toliau, pranešėjas pabrėžia dviejų sistemų, SESAR ir 
Galilėjaus, tarpusavio sąveikos būtinybę. 

Be to, taip pat yra svarbus didelis poveikis saugumui ir poveikis aplinkai. Komisija mano, kad 
vieno skrydžio metu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį galima sumažinti 4-6 proc. 
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SESAR sudaro:

Į oro eismo naujos kartos valdymo sistemą bus įtraukti sudėtingi žemės ir lėktuvų ryšiai bei 
automatinės priemonės kontrolieriams ir pilotams.  Oro transportas daugiausia yra 
tarptautinis, todėl įgyvendinimas privalo vykti sinchroniškai.  Su 60 skirtingų žemėje įrengtų 
ATM sistemų ir maždaug 5000 lėktuvų, SESAR yra tas trūkstamas teisės aktas, kuris leis 
Europos Sąjungai, naudojančiai „Bendro dangaus“ teisines priemones, veiksmingai suderinti 
naujos technologijos įdiegimą.  Galime pabrėžti, kad SESAR kuria Bendrijos pridėtinę vertę 
ir nei viena valstybė negali viena plėtoti tokios sistemos. 

SESAR bendra įmonė šiuo metu yra pirmas viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės 
rezultatas, vykdomas dalyvaujant Europos Bendrijai. 

Projektas organizuojamas trimis etapais. 

2005 m. prasidėjęs projektavimo etapas tęsis iki 2007 m. Juo apibrėžiama programa 
(pagrindinis ATM planas), t.y. technologijos, kurias reikia vystyti, ir organizavimo būdai.  
Europos biudžetas ir Eurokontrolė skiria 601 mln. eurų. (50/50). 

Plėtotės etapas (2008–2013 m.), kurio metu bus kuriamos sistemos ir įgyvendinami kritiniai 
jų elementai. Jam reikės 300 mln. eurų per metus (1/3 iš Europos biudžeto, 1/3 iš 
Eurokontrolės, 1/3 iš privačiojo sektoriaus).

Diegimo etapas (2014–2020 m.), kaip skelbiama Komisijos komunikate, bus finansuojamas 
privataus sektoriaus ir plačiai taikomas Europoje bei susijusiose šalyse. 

Pranešėjo pozicija:

Pranešėjas bando priminti, kad tokios darbotvarkės laikymasis lemia programos svarbą.  

Jungtinės valstijos taip pat kuria oro eismo naujos kartos valdymo sistemą. Dėl Europos 
konkurencingumo svarbu išlaikyti mūsų technologinę pažangą. 

Vis dėlto, Komisijos pasiūlyme dėl SESAR bendros įmonės įkūrimo, lieka neišspręsta keletas 
pagrindinių problemų, pvz., tikslus etapų apibrėžimas, privataus sektoriaus finansinio 
dalyvavimo garantijos, intelektinės nuosavybės teisės, galimi interesų konfliktai, bendros 
įmonės įstatai ir jų peržiūrėjimas, naujų narių priėmimo procedūra ir balsavimo teisė 
administracijos valdyboje ir galiausiai – Europos Parlamento dalyvavimas.  

Pranešėjas mano, kad būtina patikslinti etapų apibrėžimą. Pakeitimai aiškiai apibrėžia tris 
SESAR etapus ir bendros įmonės egzistavimas yra įsivaizduojamas antrajame etape.  
Komisija turės pateikti pasiūlymą dėl teisės akto, nustatantį trečiąjį etapą. 

Pranešėjas taip pat pabrėžia bendros įmonės tikslo, valdymo ir gyvavimo trukmės peržiūros 
sąlygos svarbą. Atsižvelgiant į GALILĖJAUS įgyvendinimo problemas, svarbu iš anksto 
numatyti tokias kliūtis. 

Dėl naujų narių priėmimo į bendrą įmonę – pranešėjas prašo Europos Parlamento ir Tarybos 
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patvirtinimo.  Atsižvelgiant į bendros įmonės viešosios ir privačiosios partnerystės pobūdį, 
taip pat svarbu nustatyti specialias priėmimo sąlygas. Reikia užtikrinti, kad nauji dalyviai jau 
būtų sudarę su Sąjunga susitarimą oro eismo srityje. Jie taip pat turės pateikti dokumentus, 
patvirtinančius jų patirtį ATM srityje, jų prisidėjimą prie pagrindinio ATM plano, jų finansinį 
indėlį ir galimus interesų konfliktus. 

Finansavimas:
Pirmąjį projekto etapą visiškai finansuoja Europos Sąjunga ir Eurokontrolė, todėl reikėtų 
patikslinti privačiojo sektoriaus indėlį antrajame etape. Komisijos pasiūlyme dėl bendros 
įmonės sudėties numatomas finansinis privataus sektoriaus dalyvavimas programos plėtotės 
etapu, įvedant galimą oro navigacijos mokestį.

Etapas Metai Finansavimas Dalyviai

Apibrėžimas 2005-2007 60 mln. eurų:
Eurokontrolė (30 mln. eurų)
Bendrija (30 mln. eurų)

Eurokontrolė

Plėtotė 2008-2013 300 mln. eurų per metus
Bendrija (100 mln eurų)
Eurokontrolė (30 mln. eurų)
Verslas ir kiti (100 mln. eurų)

Bendra
įmonė

Diegimas 2014-2020 Verslas Verslas

(Šaltinis COM(2005)0602, p. 9)

Patirtis rodo, kad privačių įmonių priėmimas į bendrą įmonę gali sukelti interesų konfliktų.  
Interesų konfliktai taip pat kyla, kai bendros, privačiosios ar viešosios įmonės narys gali 
pasinaudoti savo profesinėmis ar tarnybinėmis galiomis. Viešojo ir privačiojo sektorių 
interesai taip pat iš esmės skiriasi: programa komercinį interesą daugiausiai sukuria 
privačiajam sektoriui, todėl viešasis sektorius turi prisiimti kitus bendro intereso tikslus ir 
būtinai turi veikti nepriklausomai nuo pramonės ar komercinių interesų. 

Viena iš pagrindinių bendros įmonės užduočių – ruošti ir vykdyti paraiškų konkursus, 
reikalingus plėtotės etapui. Siekiant išvengti interesų konfliktų, bendros įmonės nariai turi 
būti apsaugoti nuo galimų interesų konfliktų. Pasibaigus procedūrai, specialios sutartys, 
kuriomis nustatomos pagrindinės techninės ir finansinės sąlygos, bus perduotos bendrai 
įmonei ir jos nariams.   

Taip pat yra patikslintas bendros įmonės nario steigėjo Eurokontrolės vaidmuo.  Specialiuose 
susitarimuose su bendra įmone reikia apibrėžti projektavimo etapo rezultatų paskirstymo ir 
panaudojimo sąlygas. 

Europos Parlamento dalyvavimas:

Pranešėjas pastebi, kad pasiūlyme visiškai neužsimenama apie biudžeto kontrolės instituciją, 
nors didelė dalis bendros įmonės veiklos turi būti finansuojama iš Bendrijos biudžeto.  
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Bendra įmonė įdarbins personalą ir bus priklausoma nuo Bendrijos pagalbos, todėl reikėtų, 
kad bendra įmonė prisiderintų prie bendrų biudžeto procedūrų, kad būtų galima geriau 
kontroliuoti jos veiklą ir pagerinti administracinių išlaidų priežiūrą. Turėtų būti 
konsultuojamasi su Europos Parlamentu dėl vykdomojo direktoriaus paskyrimo, įstatų 
keitimo, galimo bendros įmonės finansavimo pratęsimo, o Europos Parlamentas turėtų turėti 
stebėtoją administracijos valdyboje. 

Kadangi administracijos valdyba yra atsakinga už daug svarbių užduočių, reikėtų geriau 
paskirstyti atstovavimą, remiantis šiais kriterijais:  viešosios organizacijos, tarpvyriausybinės 
organizacijos, privatusis sektorius.  Balsavimo teisės bus tinkamai paskirstytos ir priklausys 
nuo finansinio kapitalo. 

Skirdama vykdomąjį direktorių, Komisija, prieš tai pasikonsultavusi su Europos  Parlamentu, 
administracinei valdybai turi pateikti trijų galimų kandidatų sąrašą. Penkerių metų kadencija 
yra atnaujinama daugiausiai trejiems metams. 

Išvados:

• SESAR bus pirma bendra įmonė, kuri bus viešosios ir privačiosios partnerystės 
rezultatas ir šia prasme ji sukurs precedentą. 

• SESAR ir GALILĖJUS yra giminingi projektai, su nustatytais vidutinio ir ilgo 
laikotarpio tikslais ir finansų grąža. 

• SESAR ir „Bendro dangaus“ teisės aktas galės užtikrinti daug stabilių darbo vietų ir 
ši galimybė yra antras argumentas jos įgyvendinimo naudai. 


	613344lt.doc

