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PR_CNS_art51am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai par kopuzņēmuma izveidi Eiropas jaunas paaudzes 
sistēmas īstenošanai gaisa satiksmes vadībai (SESAR)
(KOM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0602)1,

– ņemot vērā EK līguma 171. pantu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu 
(C6-0002/2006),

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

– ņemot vērā Reglamenta 51. un 35. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Transporta un 
tūrisma komitejas atzinumu (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu attiecīgi grozīt savu 
priekšlikumu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā paredz nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. aicina Padomi vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā paredz būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
6. apsvērums

(6) Pēc definēšanas posma sekos Kopienas 
gaisa satiksmes vadības modernizācijas 
plāna īstenošanas posms, kas sastāv no
diviem secīgiem apakšposmiem: attīstība 
(2008.-2013. g.), un ieviešana 

(6) Definēšanas posmam sekos divi secīgi
posmi: attīstība (2008–2013) un ieviešana 
(2014–2020).

  
1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.
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(2014.-2020. g.).

Pamatojums

Šis grozījums ir jāskata saistībā ar 1. panta grozījumu (jaunu 1.a punktu), saskaņā ar kuru 
izšķir trīs savstarpēji saistītus posmus, kā noteikts grozījuma pamatojumā. 

Grozījums Nr. 2
6.a apsvērums (jauns)

(6a) Katram posmam ir jānosaka galvenās 
sastāvdaļas, un īpaši „ieviešanas 
posmam” ir jāformulē topošā 
priekšlikuma iespējamās tiesību normas. 

Pamatojums

Šis grozījums ir jāskata kopā ar 1. panta grozījumu (jaunu 1.a punktu), kas sniedz 
izsmeļošāku pamatojumu.

Grozījums Nr. 3
7. apsvērums

[(7) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 550/2004 
15. panta 3. punktu maršruta maksājumus
var izmantot, lai nodrošinātu ieņēmumus
projektu finansēšanai, kas paredzēti, lai 
atbalstītu īpašu kategoriju gaisa telpas 
izmantotājus un/vai aeronavigācijas 
pakalpojumu sniedzējus ar mērķi uzlabot
aeronavigācijas kopīgās infrastruktūras, 
aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu un 
gaisa telpas izmantošanu.]

[(7) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 550/2004 
15. panta 3. punktu ieņēmumus no 
maršruta maksājumiem var izmantot 
projektu finansēšanai, kas paredzēti īpašu 
kategoriju gaisa telpas izmantotāju un/vai 
aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju 
atbalstam, lai uzlabotu aeronavigācijas 
kopējo infrastruktūru, aeronavigācijas 
pakalpojumu piedāvājumu un gaisa telpas 
izmantošanu.]

Pamatojums

Valsts un privātā sektora partnerības priekšnoteikums ir kopēja projekta uzticams 
finansēšanas mehānisms. Tā kā publisko finansējumu saskaņā ar vienošanos par budžetu 
2007.–2013. gadam nodrošina abas budžeta lēmējiestādes —Padome un Parlaments —, 
privātais sektors galvenokārt iebilst pret maršruta maksājumiem, taču vēl nav piedāvājis 
alternatīvu mehānismu sava finanšu ieguldījuma nodrošināšanai. Tādējādi šis apsvērums un 
attiecīgie panti šai dokumentā uz laiku tiks atcelti.
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Grozījums Nr. 4
12. apsvērums

(12) Tā kā šajā procesā iesaistītas daudzas 
puses un ir nepieciešami finanšu līdzekļi un 
tehniskā kompetence, noteikti ir jāizveido 
juridiska persona, kas spētu nodrošināt to 
līdzekļu koordinētu pārvaldību, kas saistīti 
ar SESAR projektu tā īstenošanas posmā.

(12) Ņemot vērā dalībnieku skaitu, kuriem 
nāksies iesaistīties šajā procesā, kā arī 
nepieciešamos finanšu resursus un 
tehnisko pieredzi, ir ļoti svarīgi izveidot 
juridisku personu, kas spētu nodrošināt 
SESAR projekta attīstības posmam 
piešķirto līdzekļu saskaņotu pārvaldību.

Pamatojums

Komisijas tekstā nav precizēts, ka „īstenošana” neveido atsevišķu posmu. Saskaņā ar 
1. panta grozījumu (jaunu 1.a punktu), īstenošana noris visos trijos posmos.

Grozījums Nr. 5
13. apsvērums

(13) Juridiskas noteiktības labad šī
juridiskā persona, kas atbild par valsts
pētniecības projekta vadību visas Eiropas 
interesēs, jāuzskata par starptautisku 
organizāciju, kā paredzēts 15. panta 
10. punkta otrajā ievilkumā Padomes 
1977. gada 17. maija Sestajā 
Direktīvā 77/388/EEK par to, kā 
saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par 
apgrozījuma nodokļiem – Kopēja 
pievienotās vērtības nodokļu sistēma: 
vienota aprēķinu bāze, un 23. panta 
1. punkta otrajā ievilkumā Padomes 
1992. gada 25. februāra 
Direktīvā 92/12/EEK par vispārēju režīmu 
akcīzes precēm un par šādu preču 
glabāšanu, apriti un uzraudzību.

(13) Šī juridiskā persona atbild par 
sabiedriskas pētniecības programmas 
Eiropas interesēs vadību, kā noteikts
15. panta 10. punkta otrajā ievilkumā 
Padomes 1977. gada 17. maija Sestajā 
direktīvā 77/388/EEK par to, kā 
saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par 
apgrozījuma nodokļiem – Kopēja 
pievienotās vērtības nodokļu sistēma: 
vienota aprēķinu bāze, un 23. panta 
1. punkta otrajā ievilkumā Padomes 
1992. gada 25. februāra 
Direktīvā 92/12/EEK par vispārēju režīmu 
akcīzes precēm un par šādu preču 
glabāšanu, apriti un uzraudzību.

Pamatojums

Šis grozījums ir jāskata, ņemot vērā 2. panta 2. punkta grozījumu, kura pamatojumā tiek 
pierādīts, ka „kopuzņēmumi” nav automātiski uzskatāmi par „starptautiskām 
organizācijām”.

Grozījums Nr. 6
17. apsvērums
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(17) Kopuzņēmuma pamatuzdevums ir 
organizēt un koordinēt SESAR projektu, 
apvienojot valsts un privātos finanšu 
līdzekļus, un izmantojot ārējos tehniskos 
resursus, jo īpaši Eurocontrol pieredzi.

(17) Kopuzņēmuma galvenais uzdevums ir 
organizēt un koordinēt SESAR projektu, 
apvienojot valsts un privātā sektora 
finansējumu un izmantojot ārējos tehniskos 
resursus, jo īpaši Eurocontrol un Eiropas 
Kosmosa aģentūras pieredzi.

Pamatojums

Šis grozījums loģiski izriet no pielikuma 3. panta 1. punkta grozījuma, saskaņā ar kuru ir 
pievienota Eiropas Kosmosa aģentūra (EKA) un sniegts attiecīgs pamatojums. 

Grozījums Nr. 7
18. apsvērums

(18) Lai veicinātu sakarus ar dibinātājiem, 
kopuzņēmuma mītnei jāatrodas Briselē.

(18) Lai veicinātu saziņu ar dibinātājiem, 
kopuzņēmuma mītne ir jāizveido saskaņā 
ar Padomes Regulas Nr. 58/2003 
noteikumiem.

Pamatojums

Šis grozījums ir jāskata saistībā ar 1. panta 3. punkta grozījumu, ņemot vērā Padomes 
2002. gada 19. decembra Regulu Nr. 58/2003.

Grozījums Nr. 8
19. apsvērums

[(19) Maršruta maksājumus pilnībā sedz 
gaisa telpas izmantotāji, pēdējie dod
finansiālu ieguldījumu pētniecībā un 
attīstībā gaisa satiksmes vadības nozarē. 
Tāpēc viņiem kopuzņēmumā jānodrošina 
atbilstīga pārstāvība.]

[(19) Tā kā maršruta maksājumus pilnībā 
sedz gaisa telpas izmantotāji, tie sniedz
finansiālu ieguldījumu pētniecībā un 
attīstībā gaisa satiksmes vadības nozarē. 
Tāpēc tiem kopuzņēmumā ir jānodrošina 
atbilstīga pārstāvība.]

Pamatojums

Šis apsvērums tiek atcelts, tāpat kā tiek apturēta citu pantu darbība līdz brīdim, kad būs 
nodrošināts valsts un privātā sektora partnersabiedrības SESAR privātā finansējuma saistošs 
mehānisms. 

Grozījums Nr. 9
20. apsvērums
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(20) Jāizstrādā kopuzņēmuma statūti, tajos 
paredzot noteikumus par kopuzņēmuma 
organizāciju un darbību.

(20) Atbilstoši pielikumam sagatavojot
kopuzņēmuma statūtus, ir jāparedz 
noteikumi par kopuzņēmuma izveidi,
darbību, izvairīšanos no interešu 
konflikta, kā arī amatpersonu iecelšanas 
kārtība.

Pamatojums

Jāņem vērā arī divi citi grozījumi, proti, 3. panta 1. punkta un pielikuma 6. panta 1. punkta 
grozījums. 

Grozījums Nr. 10
20.a apsvērums (jauns)

(20a) Eiropas Parlamentam ir jāpiešķir 
novērotāja statuss SESAR kopuzņēmuma 
Administratīvajā padomē.

Pamatojums

Šis grozījums ir jāskata saistībā ar pielikuma 3. panta 2. punkta grozījumu, ņemot vērā 
Eiropas Parlamenta 2005. gada 6. septembra nostāju (sk. Barsi-Pataky ziņojumu 
(A6-0212/2005) par Galileo programmu).

Grozījums Nr. 11
21.a apsvērums (jauns)

(21a) Pieteikumi par jaunu dalībnieku 
uzņemšanu ir jāizskata saskaņā ar 
pielikuma 1. panta 3. punkta 
noteikumiem.

Pamatojums

Šis grozījums ir jāskata saistībā ar šādiem grozījumiem: jaunu 5.a pantu, jaunu pielikuma 
1. panta 3.a punktu, pielikuma 4. panta 1. punkta grozījumu, pielikuma 4. panta 2. punkta 
grozījumu un jaunu pielikuma 5.a pantu.

Grozījums Nr. 12
21.b apsvērums (jauns)

(21b) Reizi trijos gados Komisijai ir 
jāsniedz Eiropas Parlamentam un 
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Padomei ziņojums par šīs regulas 
īstenošanu un vajadzības gadījumā 
jāierosina šīs regulas grozījumi.

Pamatojums

Šis grozījums ir jāskata saistībā ar jaunu 6.a pantu.

Grozījums Nr. 13
1. panta 1. punkts

1. Lai īstenotu Eiropas gaisa satiksmes 
vadības modernizācijas projektu, še 
turpmāk “SESAR projekts”, uz laiku līdz 
2013. gada 31. decembrim tiek izveidots
kopuzņēmums, saukts „SESAR
kopuzņēmums”.

1. Ar šo tiek izveidots kopuzņēmums, 
saukts „SESAR kopuzņēmums”, kura 
galvenais uzdevums ir nodrošināt SESAR 
projekta attīstības posma darbību 
pārvaldību un Eiropas gaisa satiksmes
vadības (ATM) modernizāciju, še turpmāk 
“SESAR projekts”, laikposmā no dienas, 
kad Padome apstiprina 1.a pantā minēto 
ATM ģenerālplānu, līdz otrā posma 
nobeigumam.

Pamatojums

Šā grozījuma nolūks ir padarīt Komisijas tekstu skaidrāku un precizēt izmantotos jēdzienus, 
kā arī attīstības posma definīciju.

Grozījums Nr. 14
1. panta 1.a punkts (jauns)

1.a „SESAR projektam” ir trīs posmi:
a)„definēšanas posma” mērķis ir formulēt 
modernizācijas programmu iespējamo 
terminoloģiju, veicamos pasākumus un 
prioritātes, kā arī operatīvās izpildes 
plānus. Šis posms ir sācies 2005. gada 
oktobrī, un sagaidāms, ka tas noslēgsies 
2007. gada decembrī ar sagatavotu ATM 
ģenerālplānu. ATM ģenerālplānu 
Eurocontrol uzraudzībā īsteno uzņēmumu 
konsorcijs;
b) „attīstības posms” sāksies 2008. gada 
1. janvārī pēc tam, kad Padome, rīkojoties 
saskaņā ar Komisijas priekšlikumu un 
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apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, būs 
apstiprinājusi ATM ģenerālplānu. 
Attīstības posms noslēgsies 2013. gada 
31. decembrī;
c) „ieviešanas posms” sāksies 2014. gada 
1. janvārī un noslēgsies 2020. gada 
31. decembrī, un ietvers jaunās ATM 
infrastruktūras liela mēroga izveidi un 
īstenošanu. Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikumu, 
nosakot:
i) pāreju no attīstības posma uz ieviešanas 
posmu,
ii) kompensāciju mehānismus, ko 
apņemas īstenot SESAR kopuzņēmuma 
tiesību pārņēmējs, un
iii) materiālo un nemateriālo aktīvu 
nodošanu SESAR kopuzņēmuma tiesību 
pārņēmējam.

Pamatojums

Labāka regulējuma un pienākumu skaidrības labad šai regulā posmi ir jādefinē gan termiņa, 
gan trijos posmos sasniedzamo rezultātu ziņā, vienlaikus veltot uzmanību likumdevēju iestāžu 
un citu iesaistīto institūciju pienākumiem.

Grozījums Nr. 15
1. panta 1.b punkts (jauns)

1.b Vajadzības gadījumā Padome saskaņā 
ar projekta attīstību un „ATM 
ģenerālplānu” var pārskatīt SESAR 
kopuzņēmuma darbības jomu, pārvaldību, 
finansējumu un ilgumu, vienlaikus ņemot 
vērā šīs regulas 6. pantā minēto 
novērtējumu un jaunā 6.a panta klauzulu 
par pārskatīšanu.

Pamatojums

Šis grozījums loģiski izriet no Padomes darba grupas secinājumiem, lai gan, spriežot pēc 
Galileo kopuzņēmuma pieredzes, tā ir nepieciešama tiesību norma. 
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Grozījums Nr. 16
1. panta 2. punkta pirmais teikums

2. Kopuzņēmuma mērķis ir nodrošināt 
Eiropas gaisa satiksmes vadības sistēmas 
modernizāciju, Kopienā koordinējot 
pētniecību un attīstību. Jo īpaši tas ir 
atbildīgs par šādu uzdevumu izpildi:

2. Kopuzņēmuma mērķis ir nodrošināt 
Eiropas gaisa satiksmes vadības sistēmas 
modernizāciju, koordinējot un sakopojot 
visus attiecīgos pētījumus un attīstību. Jo 
īpaši tas ir atbildīgs par šādu uzdevumu 
izpildi:

Pamatojums

Šis grozījums izriet no iepriekšējiem grozījumiem, kuri attiecas uz attīstības posma definīciju.

Grozījums Nr. 17
1. panta 2. punkta pirmais ievilkums

– saskaņā ar Eiropas Aeronavigācijas 
drošības organizācijas (Eurocontrol) 
izstrādāto Eiropas gaisa satiksmes vadības 
modernizācijas plānu, še turpmāk 
„plāns”, organizēt un koordinēt SESAR
projekta ieviešanu, izmantojot valsts un 
privātā sektora finansējumu;

– saskaņā ar Eiropas Aeronavigācijas 
drošības organizācijas (Eurocontrol) vadītā 
projekta definēšanas posma noslēgumā 
sagatavoto ATM ģenerālplānu organizēt 
un koordinēt SESAR projekta attīstības 
posma pasākumus, apvienojot valsts un 
privātā sektora finansējumu un nodrošinot 
šā finansējuma vienotu pārvaldību;  

Pamatojums

Šis grozījums izriet no iepriekšējiem grozījumiem, kuri attiecas uz attīstības posma definīciju.

Grozījums Nr. 18
1. panta 2. punkta 2.a ievilkums (jauns)

– saskaņā ar ATM ģenerālplānu 
nodrošināt SESAR projekta attīstības 
posma pasākumiem nepieciešamo 
finansējumu;

Pamatojums

Jautājums par finansējumu pelna īpašu ievērību.

Grozījums Nr. 19
1. panta 2. punkta 1.a ievilkums (jauns)
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– nodrošināt ieinteresēto Eiropas gaisa 
satiksmes vadības institūciju līdzdalību 
gan lēmumu pieņemšanā, gan 
finansēšanā; 

Pamatojums

Šis papildinājums ir nepieciešams, ņemot vērā Eiropas gaisa satiksmes vadības nozīmīgo 
lomu, pieredzi un uzkrātās zināšanas.

Grozījums Nr. 20
1. panta 3. punkts

3. Kopuzņēmuma mītne atrodas Briselē. 3. Kopuzņēmuma mītni izveido saskaņā ar 
Padomes Regulas Nr. 58/2003 
noteikumiem.

Pamatojums

Ar šo regulu nedrīkst noteikt SESAR kopuzņēmuma mītnes atrašanās vietu. Attiecīgais 
lēmums ir jāpieņem Eiropadomei saskaņā ar pamatprincipiem, kuri attiecas uz lēmumu par 
EK aģentūru un citu iestāžu un dienestu atrašanās vietu (sk. Padomes 2002. gada 
19. decembra Regulu Nr. 58/2003).

Grozījums Nr. 21
2. panta 2. punkts

2. Kopuzņēmums uzskatāms par 
starptautisku organizāciju, kā tas 
paredzēts 15. panta 10. punkta otrajā 
ievilkumā Direktīvā 77/388/EK un 
23. panta 1. punkta otrajā ievilkumā 
Direktīvā 92/12/EEK.

Svītrots

Pamatojums

Direktīvā 77/388/EEK un Direktīvā 92/12/EEK nav paredzēts, ka kopuzņēmumi ir uzskatāmi 
par „starptautiskām organizācijām”, ja vien šie kopuzņēmumi nav valsts iestādes. 
Kopuzņēmums, kuru veido gan valsts, gan privātais sektors un to lēmumu pieņēmējas iestādes 
un kam piešķirtas pilnvaras slēgt starptautiskus nolīgumus, būs jauns pavērsiens ES tiesiskajā 
kārtībā, kāds līdz šim EK tiesību aktu vēsturē vēl nav pieredzēts. 

Grozījums Nr. 22
3. panta 1. punkts



PR\613344LV.doc PE 374.009v01-0014/30 PR\613344LV.doc

LV

1. Ar šo pieņemti kopuzņēmuma statūti, 
kas pievienoti pielikumā.

1. Ar šo pieņemti kopuzņēmuma statūti, 
kas pievienoti pielikumā, kurš ir šīs 
regulas neatņemama sastāvdaļa.

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir paredzēts noteikt, ka juridiska instrumenta pielikumi ir attiecīgā 
likumdošanas priekšlikuma neatņemama sastāvdaļa. Šis jautājums ir uzsvērts vairākos Tiesas 
nolēmumos, taču līdz šim Tiesa vēl nav skatījusi „kopuzņēmumu” lietas. Tāpēc šis aspekts ir 
jāuzsver. 

Grozījums Nr. 23
3. panta 2. punkts

2. Statūtus var grozīt saskaņā ar 5. panta 
2. punktā noteikto procedūru un jo īpaši to 
3., 4., 5., 6. un 8. pantu.

2. Statūtus var grozīt saskaņā ar 6.a pantā
noteikto procedūru.

Pamatojums

Skaidrības labad un ievērojot „labāka regulējuma” pamatnostādnes, likumdošanas 
priekšlikumā ir jāiekļauj viens pants, kurā definēta kārtība grozījumu veikšanai, kurus par 
nepieciešamiem uzskata EK iestādes, nevis ierosinājusi vai īstenojusi kāda no 
„kopuzņēmuma”  struktūrvienībām. Sk. arī regulas jauno 6.a pantu. 

Grozījums Nr. 24
4. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

[a) dalībnieku iemaksām saskaņā ar tā
statūtu 1. pantu, un

[a) dalībnieku iemaksām saskaņā ar 
kopuzņēmuma statūtu 1., 3. un 11. pantu
un

b) iespējamiem atskaitījumiem no 
aeronavigācijas maksājumiem 15. panta 
3. punkta e) apakšpunkta otrā ievilkuma 
nozīmē Regulā (EK) Nr. 550/2004. 
Saskaņā ar procedūru, kas noteikta 
15. panta 4. punktā Regulā (EK) 
Nr. 550/2004, Komisija nosaka
procedūras, kā šie līdzekļi iekasējami un 
izlietojami.]

b) atskaitījumiem no aeronavigācijas 
maksājumiem Regulas (EK) Nr. 550/2004
15. panta 3. punkta e) apakšpunkta otrā 
ievilkuma nozīmē. Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
priekšlikumu, nosakot kārtību, kādā šie 
līdzekļi iekasējami un izlietojami.]

Pamatojums

Šis grozījums likts kvadrātiekavās, norādot, ka tas uz laiku tiek atcelts, ņemot vērā privātā 
sektora iebildumus pret maršruta maksājumiem. Referente līdz šim vēl nav redzējusi 
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alternatīvu mehānismu, kas nodrošinātu obligātus privātā sektora finanšu ieguldījumus. 
Tomēr tiek ierosināta tiesību norma, jo tajā ir noteiktas privātā sektora finansiālās saistības, 
veidojot valsts un privātā sektora partnerību. Patiesi ir noderīgi un vēlami apspriest šos 
jautājumus EP, kā arī formulēt valsts un privātā sektora partnerattiecību konkrētas 
pamatnostādnes. Tāpēc ir nepieciešams atsevišķs juridisks instruments, kas nav Komisijas 
tiesību akts, kuru apstiprina, īstenojot komitoloģijas procedūru.

Grozījums Nr. 25
4. panta 3. punkts

3. Visi Kopienas finansiālie ieguldījumi 
kopuzņēmumā tiek pārtraukti, beidzoties
1. pantā minētajam termiņam.

3. Visi Kopienas finansiālie ieguldījumi 
kopuzņēmumā tiek izbeigti, noslēdzoties
1. pantā minētajam termiņam, ja vien 
Eiropas Parlaments un Padome, 
pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, 
nav izlēmuši citādi.

Pamatojums

Tiesību aktā ir jāparedz EK papildu ieguldījumu iespēja. Taču EK finansējums ir jānodrošina 
saskaņā ar pareizu un pārbaudītu budžeta procedūru.

Grozījums Nr. 26
5. panta 1. punkts

1. Komisijai palīdz komiteja vienotās gaisa 
telpas jautājumos, kas izveidota saskaņā ar
5. pantu Regulā (EK) Nr. 549/2004, še 
turpmāk “komiteja”, kas tiek regulāri 
informēta par kopuzņēmuma darbību. Šim 
nolūkam Komisija jautājumu par SESAR
projektu iekļauj komitejas sanāksmju darba 
kārtībā.

1. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 549/2004 
5. pantu izveidotā Vienotas gaisa telpas 
komiteja, še turpmāk “komiteja”, tiek 
regulāri informēta par SESAR 
kopuzņēmuma darbību. Šai nolūkā
Komisija jautājumu par SESAR projektu 
iekļauj komitejas sanāksmju darba kārtībā.

Pamatojums

Pievienots vienkāršs precizējums.

Grozījums Nr. 27
5. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Komisijas nostāju attiecībā uz 
Administratīvo padomi saistībā ar 
lēmumu pieņemšanu par ATM 



PR\613344LV.doc PE 374.009v01-0016/30 PR\613344LV.doc

LV

ģenerālplāna tehniskiem labojumiem 
pieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 
3. pantā noteikto procedūru.

Pamatojums

Šis grozījums ir jāskata saistībā ar jaunā 6.a panta klauzulu par pārskatīšanu. Citiem 
vārdiem sakot, ar šo grozījumu Komisijai tiek vienīgi uzdots pieņemt savu nostāju par ATM 
ģenerālplāna tehniskiem labojumiem pēc tam, kad ir uzsākta komitoloģijas „konsultāciju 
procedūra”.

Grozījums Nr. 28
5.a pants (jauns)

5.a pants
Jaunu dalībnieku uzņemšana

Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un 
Padomei par jaunu dalībnieku 
uzņemšanu. Jaunu dalībnieku, tai skaitā 
trešo valstu pārstāvju, pieteikumus 
iesniedz Padomei un Eiropas 
Parlamentam apstiprināšanai.

Pamatojums

Šī tiesību norma ir aizgūta no Galileo kopuzņēmuma (Regula (EK) Nr. 876/2002), nedaudz 
pielāgojot saistībā ar Eiropas Parlamenta lomu. Šis nosacījums ir nepieciešams tādai valsts 
un privātā sektora partnerībai kā SESAR kopuzņēmums.

Grozījums Nr. 29
6.a pants (jauns)

6.a pants
Pārskatīšana

Ja Komisija uzskata vai ja Padome vai 
Eiropas Parlaments, īstenojot 
komitoloģijas procedūru, pieprasa 
pārskatīt vai daļēji grozīt šo regulu un tai 
pievienotos statūtus, Komisija saskaņā ar 
EK līgumā noteikto kārtību iesniedz 
attiecīgu likumdošanas priekšlikumu.
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Pamatojums

Šis ir svarīgs procesuāls labojums, cenšoties nosargāt Eiropas Parlamenta prerogatīvas 
Kopienas likumdošanas jomā.

Grozījums Nr. 30
Pielikuma 1. panta 2. punkta trešais ievilkums

– jebkurš cits valsts vai privāts uzņēmums 
vai iestāde.

– jebkurš cits valsts vai privāts uzņēmums 
vai iestāde, kas noslēdzis vismaz vienu 
nolīgumu ar Eiropas Kopienu gaisa 
transporta jomā.

Pamatojums

Tā kā SESAR kopuzņēmums ir valsts un privātā sektora partnersabiedrība, dalība 
kopuzņēmumā ir jāpakļauj pamatotiem nosacījumiem. Ar šo grozījumu paredzēts pievienot 
vienu nosacījumu, t. i., nolīgumu ar EK. Grozījumu vajadzētu likt kvadrātiekavās, jo vēl nav 
saņemts pieprasītais precizējums.

Grozījums Nr. 31
Pielikuma 1. panta 3. punkts

3. Saskaņā ar 2. punktu lūgumi par 
uzņemšanu kopuzņēmumā tiek adresēti 
izpilddirektoram, kas tos nodod 
izskatīšanai Administratīvā padomē.

3. Saskaņā ar 2. punktu lūgumi par 
uzņemšanu kopuzņēmumā tiek adresēti 
izpilddirektoram, kas tos nodod 
izskatīšanai Administratīvajā padomē.

Administratīvā padome lemj, vai ir pamats
lūgumu pieņemt vai noraidīt. Pozitīva 
lēmuma gadījumā izpilddirektors piedalās 
sarunās par uzņemšanas nosacījumiem un 
tos iesniedz Administratīvajā padomē. Šie 
nosacījumi var ietvert jo īpaši noteikumus 
par finansiālajiem ieguldījumiem un 
pārstāvību Administratīvajā padomē.

Administratīvā padome iesaka Komisijai, 
vai lūgumu pieņemt vai noraidīt, un 
Komisija saskaņā ar 5.a pantā noteikto 
kārtību sagatavo attiecīgu priekšlikumu. 
Ja lūgums tiek pieņemts, izpilddirektors 
vienojas par uzņemšanas nosacījumiem un 
iesniedz tos Administratīvajai padomei. Šie 
nosacījumi var ietvert jo īpaši noteikumus, 
ko piemēro finansiāliem ieguldījumiem un 
pārstāvībai Administratīvajā padomē.

Pamatojums

Šis ir nepieciešams precizējums, kas izriet no Regulas jaunā 5.a panta par jaunu dalībnieku 
uzņemšanu. Kārtība ir jānosaka skaidri, nepieļaujot kļūdainu interpretāciju vai precedenta 
veidošanos. Par šādiem jautājumiem ir atbildīgas ES iestādes, nevis tāda valsts un privātā 
sektora partnersabiedrība kā SESAR kopuzņēmums.
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Grozījums Nr. 32
Pielikuma 1. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Piedāvājot uzsākt sarunas par 
iestāšanos ar privātu uzņēmumu vai 
organizāciju, Administratīvā padome, 
ņemot vērā 2. punktā minēto nolīgumu, jo 
īpaši izvērtē šādus kritērijus:
– dokumentēta pieredze un zināšanas 
gaisa satiksmes vadības jomā un/vai gaisa 
satiksmes vadībai derīgu iekārtu 
ražošanas un/vai pakalpojumu jomā;
– uzņēmuma vai organizācijas 
paredzamais ieguldījums ATM 
ģenerālplāna izpildē; 
– uzņēmuma vai organizācijas finanšu 
stabilitāte;
– iespējamais interešu konflikts.

Pamatojums

Šis grozījums papildina svarīgo nosacījumu, ko paredz 1. panta 2. punkta jaunais 
1.a ievilkums. Turklāt ar šo tiek precizēti kritēriji un procedūra. Padomes darba grupa ir 
vienojusies par līdzīgu teksta redakciju. Turklāt šis grozījums ir jāskata saistībā ar jauno 
5.a pantu.

Grozījums Nr. 33
Pielikuma 3. panta 1. punkts

2. Administratīvajā padomē ir: 1. Administratīvās padomes sastāvā ir:
a) katra kopuzņēmuma dalībnieka 
pārstāvis;

a) katra kopuzņēmuma dalībnieka 
pārstāvis;

b) gaisa telpas izmantotāju pārstāvis; b) bruņoto spēku pārstāvis;
c) navigācijas pakalpojumu sniedzēju 
pārstāvis;

c) EKA pārstāvis;

d) iekārtu ražotāju pārstāvis; d) pieci nozares konsultatīvās iestādes 
(NKI) pārstāvji.

e) lidostu pārstāvis;

f) gaisa satiksmes vadības nozares 
personāla pārstāvības organizāciju 
pārstāvis.
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Pamatojums

Šis grozījums paredzēts, lai labāk līdzsvarotu pārstāvību Administratīvajā padomē atbilstoši 
šādiem kritērijiem: ir jābūt pārstāvētām „valsts iestādēm” (EK, EIB, trešās valstis un 
bruņotie spēki); jābūt pārstāvētām arī „starpvaldību organizācijām” (Eurocontrol un EKA), 
kas nodrošina finansiālu ieguldījumu un ieguldījumu natūrā; jābūt atbilstīgi pārstāvētam 
„privātajam sektoram”, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 549/2004 6. pantā. 

Grozījums Nr. 34
Pielikuma 3. panta 2. punkts

3. Pārstāvjus, kuri minēti 1. punkta b), c), 
d), e) un f) apakšpunktā, izvirza nozares 
konsultatīvā struktūrvienība, kas izveidota 
saskaņā ar 6. pantu Regulā (EK) 
Nr. 549/2004.

2. Eiropas Parlamentam Administratīvajā 
padomē ir novērotāja statuss.

Pamatojums

Svītrojums izriet no pielikuma 3. panta 1. punkta grozījuma. Taču papildinājums attiecas uz 
Eiropas Parlamenta lomu valsts un privātā sektora partnerības „kopuzņēmumā”. Novērotāja 
statusa piešķiršanu Eiropas Parlamentam pamato divi iemesli: Parlamenta uzraudzība pār 
valsts un privātā sektora partnersabiedrību, kas finansējumu pētniecībai pārveido par 
sabiedrisku pakalpojumu, un budžeta lēmējinstitūcijas pienākumu izpilde līdztiesīgā 
sadarbībā ar Padomi.

Grozījums Nr. 35
Pielikuma 3. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Administratīvās padomes vadību 
nodrošina Komisija.

Pamatojums

Šis noteikums ir nepieciešams un ir saskaņots Padomes līmenī.

Grozījums Nr. 36
Pielikuma 4. panta 1. punkts

1. Tiesības balsot ir 3. panta 1. punkta a) 
un b) apakšpunktā minētajiem 
pārstāvjiem.

1. Ikvienam 3. panta 1. punktā minētajam
pārstāvim ir vērtēta balss proporcionāli 
konkrētā dalībnieka līdzekļu 
ieguldījumam SESAR kopuzņēmumā un 
saskaņā ar 2. punkta noteikumiem.
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Pamatojums

Tiek piedāvāts katra pārstāvja finansiālajam ieguldījumam piesaistīts jauns pārstāvības 
līdzsvars un balsu sadalījums Administratīvajā padomē. 

Grozījums Nr. 37
Pielikuma 4. panta 2. punkts

2. Kopuzņēmuma dalībnieku balsu skaits 
ir proporcionāls to līdzekļu ieguldījumiem 
kopuzņēmumā. Tomēr Kopienai un 
Eurocontrol katrai ir vismaz 30% no 
kopējā balsu skaita, un 3. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā minētajam gaisa telpas 
izmantotāju pārstāvim – vismaz 10% no 
kopējā balsu skaita.

2. Balsu sadalījums un kopējais balsu 
skaits ir šāds:

a) Kopienai un Eurocontrol katrai ir 
vismaz 25 %;

b) EKA — 5 %;
c) nozares konsultatīvajai iestādei —
25 %;
d) EIB — 5 %; 
e) jebkuram citam valsts [vai privātam] 
uzņēmumam vai iestādei, kas pārstāv 
trešo valsti,— pārējās balsis.

Pamatojums

Šim grozījumam ir divi mērķi. Pirmkārt, precīzs balsu sadalījums pa balsstiesīgajiem. 
Otrkārt, izsvērta saikne starp finansējumu un balsu sadalījumu. Grozījumu vajadzētu likt 
kvadrātiekavās, jo vēl nav saņemts pieprasītais precizējums.

Grozījums Nr. 38
Pielikuma 4. panta 5. punkts

5. Visus lēmumus par jaunu dalībnieku 
uzņemšanu 1. panta 2. punkta nozīmē, 
par jauna izpilddirektora iecelšanu vai 
par kopuzņēmuma likvidēšanu 
Administratīvajā padomē jāpieņem ar 
Kopienas pārstāvja piekrišanu.

Svītrots
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Pamatojums

Grozījums izriet no referentes piedāvātā jaunā 5.a panta par jaunu dalībnieku uzņemšanu.

Grozījums Nr. 39
Pielikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) lemt par jaunu dalībnieku uzņemšanu; b) ierosināt jaunu dalībnieku uzņemšanu;

Pamatojums

Šis grozījums jāveic saskaņā ar jauno 5.a pantu un pielikuma 1. panta 3. punkta un 4. panta 
5. punkta grozījumu. Ja ir nodrošināta atbilstība noteiktajiem kritērijiem, Administratīvā 
padome tikai „ierosina”, nevis lemj. Par jaunu dalībnieku uzņemšanu lemj ES iestādes.

Grozījums Nr. 40
Pielikuma 5. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) iecelt izpilddirektoru un apstiprināt 
organizācijas struktūru;

c) saskaņā ar pielikuma 6. panta 1. un 
2. punktā noteikto kārtību iecelt 
izpilddirektoru un apstiprināt organizācijas 
struktūru;

Pamatojums

Šis grozījums ir jāskata saistībā ar pielikuma 6. panta 1. un 2. punkta grozījumu par kārtību 
izpilddirektora iecelšanai amatā. 

Grozījums Nr. 41
Pielikuma 5.a pants (jauns)

5.a pants
Izvairīšanās no interešu konflikta

1. SESAR kopuzņēmuma dalībnieki un 
Administratīvās padomes locekļi, kā arī 
SESAR kopuzņēmuma personāls 
nepiedalās atklātas izsoles uzaicinājumu 
sagatavošanas, vērtēšanas vai pasūtījuma 
piešķiršanas procesā, ja viņi ir 
organizāciju — atklātas izsoles 
uzaicinājumu iespējamo kandidātu —
īpašnieki vai ja viņiem ar šādām 
organizācijām ir noslēgts partnerības 
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nolīgums.
2. SESAR kopuzņēmuma dalībnieku un 
Administratīvās padomes locekļu 
pienākums ir darīt zināmu jebkādu tiešu 
vai pastarpinātu personisku vai 
uzņēmuma interesi par jebkura 
Administratīvās padomes darba kārtības 
jautājuma apspriešanas rezultātiem. Šī 
prasība tiek piemērota arī personālam 
saistībā ar tam uzticēto pienākumu izpildi. 
3. Pamatojoties uz 2. punktā minēto 
paziņojumu, Administratīvā padome var 
lemt par aizliegumu kopuzņēmuma 
dalībniekiem, Administratīvās padomes 
locekļiem vai personālam piedalīties 
lēmumu pieņemšanā vai uzdevumu 
izpildē, kas varētu radīt interešu konfliktu. 
Kopuzņēmuma dalībniekiem, 
Administratīvās padomes locekļiem un 
personālam, uz kuriem attiecas šāds 
aizliegums, nav pieejama informācija 
saistībā ar jautājumiem, kas tiek uzskatīti 
par iespējama interešu konflikta cēloni.

Pamatojums

Šis grozījums ierosināts, referentei konsultējoties ar Padomes un Komisijas pārstāvjiem par 
nepieciešamību precizēt interešu konflikta jēdzienu. Konkrēto teksta redakciju ir ierosinājusi 
Padomes darba grupa.

Grozījums Nr. 42
Pielikuma 6. panta 1. punkts

1. Izpilddirektors atbild par kopuzņēmuma 
ikdienas vadību un ir tā likumīgais 
pārstāvis. Viņu ieceļ Administratīvā 
padome pēc Komisijas priekšlikuma.
Savus pienākumus viņš pilda pilnīgi 
neatkarīgi.

1. Izpilddirektoru ieceļ Administratīvā 
padome, pamatojoties uz amata kandidāta 
nopelniem un dokumentētu 
administratīvā un vadošā darba prasmi, 
kā arī attiecīgām zināšanām un pieredzi, 
izvēloties no saraksta, kurā iekļauti 
vismaz trīs Komisijas piedāvātie kandidāti, 
un uzklausot Eiropas Parlamenta ieceltā 
pārstāvja viedokli. Administratīvā padome 
pieņem lēmumu ar tās locekļu trīs 
ceturtdaļu balsu vairākumu.
2. Izpilddirektora amata pilnvaru laiks ir 
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pieci gadi. Pēc Komisijas priekšlikuma, 
uzklausot Eiropas Parlamenta ieceltā 
pārstāvja viedokli un veicot novērtējumu, 
šo amata pilnvaru laiku var pagarināt 
vienu reizi ne ilgāk kā uz trim gadiem.

Pamatojums

Šīs divas tiesību normas ir aizgūtas no Gargani ziņojuma (A6-0355/2005), ko Eiropas 
Parlaments pieņēma 2005. gada 13. decembrī, bet par kuru Padome vēl nav pieņēmusi 
lēmumu.  Komisijas priekšlikums un minētais ziņojums attiecas uz Eiropas Globālās satelītu 
navigācijas sistēmas (GNSS) uzraudzības iestādes izpilddirektora amata pilnvaru laiku. 
Tāpēc ir pareizi šādu pašu likumīgu kārtību piemērot „SESAR kopuzņēmuma" 
izpilddirektora amatam.

Grozījums Nr. 43
Pielikuma 8. panta 1. punkts

Lai izpildītu šīs regulas 1. pantā noteiktos 
uzdevumus, kopuzņēmums ar Eurocontrol
slēdz nolīgumu, ar kuru:

1. Lai izpildītu šīs regulas 1. pantā 
noteiktos uzdevumus, kopuzņēmums slēdz 
īpašus nolīgumus ar saviem dalībniekiem. 

Pamatojums

Kā tas loģiski izriet no pielikuma 3. panta grozījumu pamatojuma, nolīgumi jāslēdz visiem 
kopuzņēmuma dalībniekiem.

Grozījums Nr. 44
Pielikuma 8. panta a) un b) apakšpunkts

1.a Eurocontrol pienākumus un 
ieguldījumu nosaka, slēdzot nolīgumu ar 
SESAR kopuzņēmumu. Šajā nolīgumā:

a) Eurocontrol nodod kopuzņēmumam
definēšanas posma rezultātus;

a) nosaka kārtību, kādā kopuzņēmums
saņem un izmanto definēšanas posma 
rezultātus;

b) Eurocontrol uzticēti šādi uzdevumi, kas 
izriet no “plāna” izpildes un ar to saistīto 
finanšu līdzekļu pārvaldību:

b) izklāsta Eurocontrol uzdevumus un 
pienākumus saistībā ar „ATM 
ģenerālplāna” īstenošanu, proti:

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt Eurocontrol lomu un pienākumus „attīstības posmā”, un 
grozījums ir jāskata kopā ar pielikuma 8. panta 1. punkta grozījumu.
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Grozījums Nr. 45
Pielikuma 8. panta 1.b punkts (jauns)

1.b Īpašus nolīgumus slēdz arī ar
a) Eiropas Kosmosa aģentūru un
b) nozares konsultatīvo iestādi.
Nolīgumu projektus iesniegs Padomei un 
Eiropas Parlamentam zināšanai.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams saskaņā ar iepriekšējiem pielikuma 3. panta un 8. panta 
1. punkta grozījumiem. Turklāt, iesniedzot Padomei un Parlamentam nolīguma projektu, tiek 
pareizi pildīts Padomes lēmums par komitoloģiju.

Grozījums Nr. 46
Pielikuma 11. panta 1. punkts

[1. Kopuzņēmuma ieņēmumus veido 
dalībnieku iemaksas un iespējamie
atskaitījumi no aeronavigācijas 
maksājumiem Regulas (EK) Nr. 550/2004 
15. panta 3. punkta e) apakšpunkta otrā 
ievilkuma nozīmē.]

[1. Kopuzņēmuma ieņēmumus veido 
dalībnieku iemaksas un atskaitījumi no 
aeronavigācijas maksājumiem Regulas 
(EK) Nr. 550/2004 15. panta 3. punkta 
e) apakšpunkta otrā ievilkuma nozīmē.]

Pamatojums

Šis grozījums izriet no Regulas 4. panta grozījuma, un kvadrātiekavas norāda, ka tas būtībā 
uz laiku tiek atcelts.

Grozījums Nr. 47
Pielikuma 11. panta 3. punkts

3. Dalībnieki, kas minēti 1. panta 2. punkta 
otrajā un trešajā ievilkumā, apņemas veikt 
EUR 10 milj. ieguldījumu viena gada laikā 
no dienas, apstiprināta to pievienošanās 
kopuzņēmumam. Šo summu samazina līdz 
EUR 5 milj. dalībniekiem, kas iestājas 
kopuzņēmumā 12 mēnešu laikā no tā 
dibināšanas.

3. Šīs regulas pielikuma 1. panta 2. punkta 
otrajā un trešajā ievilkumā minētie 
dalībnieki apņemas veikt pirmo iemaksu 
vismaz 10 miljonu EUR apmērā viena gada 
laikā no dienas, kad apstiprināta to 
pievienošanās kopuzņēmumam. 



PR\613344LV.doc PE 374.009v01-0025/30 PR\613344LV.doc

LV

Pamatojums

Šāda priekšrocību klauzula diskriminē pārējos pielikuma 1. panta 1. punktā minētos 
kopuzņēmuma dibinātājus.

Grozījums Nr. 48
Pielikuma 11. panta 5. punkts

5. Ir iespējams veikt ieguldījumus natūrā. 
Jānovērtē šādu ieguldījumu vērtība un 
derīgums kopuzņēmuma uzdevumu 
īstenošanai.

5. Ir iespējami ieguldījumi natūrā, un tie 
jāparedz pielikuma 8. pantā minētajos 
nolīgumos. Jānovērtē šādu ieguldījumu 
vērtība un noderība kopuzņēmuma 
uzdevumu izpildei.

Pamatojums

Grozījums izriet no pielikuma 8. panta jaunā 1.a punkta.

Grozījums Nr. 49
Pielikuma 11. panta 6. punkts

6. Administratīvā padome Komisijai 
izsaka piedāvājumu par 1. punktā minēto 
aeronavigācijas maksājumu atskaitījumu 
līmeni.

Svītrots

Pamatojums

Grozījums izriet no Regulas 4. panta grozījuma.

Grozījums Nr. 50
Pielikuma 17. pants

Kopuzņēmumam pieder visi materiālie un 
nemateriālie aktīvi, ko izveido vai tam 
nodod SESAR projekta īstenošanas posmā.

Kopuzņēmumam pieder visi materiālie un 
nemateriālie aktīvi, ko izveidojis SESAR 
kopuzņēmums vai kas tam nodoti SESAR 
projekta attīstības posmam saskaņā ar 
SESAR kopuzņēmuma noslēgtajiem 
pievienošanās nolīgumiem. 
Kopuzņēmums var piešķirt piekļuves 
tiesības projekta īstenošanas rezultātā 
gūtajām zināšanām jo īpaši saviem 
dalībniekiem, kā arī Eiropas Savienības 
un/vai Eurocontrol dalībvalstīm 
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izmantošanai pašu vajadzībām, ne peļņas 
nolūkā.

Pamatojums

Šis ir nozīmīgs grozījums, kas pelna rūpīgu izvērtēšanu, jo tas paredz tiesību normas attiecībā 
uz īpašumtiesībām. Līdzīgu priekšlikumu ir sagatavojusi Padomes darba grupa.
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PASKAIDROJUMS

Ieskats vēsturē

Vienotas Eiropas gaisa telpas tiesību akti 2004. gadā izveido institucionālu un tiesisku pamatu 
vienotai un saskaņotai gaisa satiksmes vadībai.

Šobrīd tiek veidota vienota gaisa telpa, un ir steidzami jārisina jautājums par nepieciešamo 
tehnoloģiju attīstību.

Tāpēc Eiropas Komisija sadarbībā ar Eiropas Aeronavigācijas drošības organizāciju 
(Eurocontrol) un principā ar privātā sektora finansiālu atbalstu ir sākusi īstenot Eiropas gaisa 
satiksmes vadības modernizācijas projektu (SESAR). Šī ir valsts un privātā sektora 
partnerattiecību struktūra ar trīspusēju finansējumu.

SESAR mērķis ir izveidot kopuzņēmumu, lai īstenotu jaunas paaudzes gaisa satiksmes vadības 
sistēmu Eiropā.

Kāpēc ir vajadzīgs SESAR?

Prognozes liecina, ka līdz 2025. gadam gaisa satiksmes apjoms var divkāršoties vai pat 
trīskāršoties. Turklāt nozares ieguldījums ES iekšzemes kopproduktā sasniedz 
220 miljardus EUR un tajā ir nodarbināts 3,1 miljons cilvēku.

Neizbēgami atklāsies vājās vietas gaisa pārvadājumu infrastruktūrā, īpaši gaisa satiksmes 
vadības jomā. Šī apgalvojuma pareizību vēl jo vairāk apliecina tas, ka pašreizējo gaisa 
satiksmes pārvaldības sistēmu pamatā ir pirms divdesmit vai pat vairāk gadiem izstrādātas 
tehnoloģijas. Satelītsakaru, Galileo un ātrgaitas telekomunikāciju laikmetā piloti un gaisa 
satiksmes dispečeri saziņai joprojām izmanto radiosakarus.

Pašreizējā sistēma spēj garantēt uzticamu un drošu gaisa satiksmes vadību, taču ir 
acīmredzams, ka tā drīz izsmels savas iespējas. Sadrumstalota un tikai daļēji savietojama 
gaisa satiksmes vadības infrastruktūra nevarēs atrisināt tādas turpmāko gadu problēmas kā 
pastiprināta drošība, augoša satiksmes plūsma, energoefektivitāte un ar vides aizsardzību 
saistīti ierobežojumi. Steidzami ir nepieciešami jauninājumi.

Vienotas Eiropas gaisa telpas tehnoloģiju projektam SESAR ir šādi uzdevumi:

• pielāgot gaisa satiksmes kontroli jaunām tehnoloģijām,

• garantēt lidojumu drošību un regularitāti,

• organizēt aeronavigācijas pakalpojumus,

• noteikt uzdevumu un pienākumu sadalījumu starp uzraudzības iestādēm un 
pakalpojumu sniedzējiem.

Mūsdienās ir jāizmanto navigācijas sistēmas ar gaisa kuģu trajektoriju automatizētu vadību 
reālajā laikā. Taču referente uzsver, ka tālākā perspektīvā ir jānodrošina divu sistēmu —
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SESAR un Galileo — savietojamība.

Turklāt ir jāņem vērā vēl viens drošībai nozīmīgs faktors — ietekme uz vidi. Komisija plāno 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju par 4–6 % katram lidojumam.

Kas ir SESAR?

Jaunas paaudzes gaisa satiksmes vadības sistēmas apvienos sarežģītus zemes un gaisa kuģu 
sakarus, kā arī automatizētas iekārtas gaisa satiksmes dispečeriem un pilotiem. Gaisa 
pārvadājumi būtībā ir starptautiska nozare, tos nevar veikt, nesaskaņojot rīcību. Tiesību akti 
par SESAR — sistēmu, kuru veido 60 dažādas gaisa satiksmes vadības sistēmas uz zemes un 
aptuveni 5000 gaisa kuģu,— aizpildīs trūkstošo likumdošanas posmu, un ar tiem Eiropas 
Savienība var efektīvi sinhronizēt jaunās tehnoloģijas ieviešanu, izmantojot vienotas gaisa 
telpas tiesību instrumentus. Ir vērts uzsvērt, ka SESAR nodrošina Kopienas mēroga pievienoto 
vērtību, neviena dalībvalsts pašas spēkiem šādu sistēmu nespētu izveidot.

SESAR ir līdz šim pirmais valsts un privātā sektora Eiropas mēroga partnerattiecību 
kopuzņēmums ar Eiropas Kopienas līdzdalību.

Projekts ir iedalīts trijos posmos. 

Definēšanas posmā, kas uzsākts 2005. un ilgs līdz 2007. gadam, tiek izstrādāta stratēģija 
(ATM ģenerālplāns), proti, pilnveidojamās tehnoloģijas un to ieviešanas grafiks. Finansējumu 
60 miljonu EUR apmērā līdzīgās daļās (50/50) nodrošina EK budžets un Eurocontrol. 

Attīstības posmam (2008–2013), kurā jāizstrādā sistēmas un jāizveido šo sistēmu būtiskākie 
elementi, ir paredzēti aptuveni 300 miljoni EUR gadā (1/3 finansējuma no EK budžeta, 
1/3 finansējuma no Eurocontrol, 1/3 finansējuma no privātā sektora).

Saskaņā ar Komisijas paziņojumu ieviešanas posmu (2014–2020) finansētu privātais sektors 
un to īstenotu visas Eiropas mērogā, kā arī partnervalstīs.

Referentes viedoklis

Referente atgādina, ka tāda mēroga programmai būtiski svarīgi ir ievērot iepriekšminēto 
grafiku. 

Arī ASV veido jaunas paaudzes gaisa satiksmes vadības sistēmu. Eiropas Savienības 
konkurētspējai ir svarīgi saglabāt ES tehnoloģisko pārsvaru.

Komisijas priekšlikumā par SESAR kopuzņēmuma izveidi tomēr nav pilnībā atrisināti vairāki 
būtiski jautājumi, piemēram, projekta posmu precīza definēšana, garantijas par privātā sektora 
finansiālu līdzdalību, intelektuālā īpašuma tiesības, iespējamie interešu konflikti, 
kopuzņēmuma statūti un to pārskatīšana, jaunu dalībnieku uzņemšanas kārtība, balsu 
sadalījums Administratīvajā padomē un, visbeidzot, Eiropas Parlamenta līdzdalība.

Referente uzskata, ka ir jāprecizē projekta posmu definīcija. Saskaņā ar grozījumiem tiek 
skaidri noteikti trīs SESAR posmi un kopuzņēmuma pastāvēšana līdz otrā posma noslēgumam. 
Komisijai būs jāiesniedz likumdošanas priekšlikums, ar ko izveido trešo posmu.
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Referente turklāt uzsver kopuzņēmuma mērķu, vadības un darbības termiņa pārskatīšanas 
klauzulas nozīmi. Ņemot vērā ar Galileo ieviešanu saistītās problēmas, ir svarīgi novērst šāda 
veida šķēršļus.

Referente pieprasa, lai jaunu dalībnieku pievienošanos kopuzņēmumam apstiprinātu Eiropas 
Parlaments un Padome.  Tā kā kopuzņēmums ir valsts un privātā sektora partnerattiecību 
struktūra, ir svarīgi noteikt arī īpašus uzņemšanas nosacījumus. Jābūt garantijai, ka 
jaunpienācējiem jau iepriekš ir noslēgts nolīgums ar Eiropas Savienību gaisa satiksmes jomā. 
Turklāt ir jāiesniedz dokumenti par kandidātu pieredzi gaisa satiksmes vadības jomā, 
ieguldījumu ģenerālplāna izpildē, finansiālo ieguldījumu, kā arī iespējamiem interešu 
konfliktiem.

Finansējums
Projekta pirmo posmu pilnībā finansē Eiropas Savienība un Eurocontrol; derētu precizēt 
kārtību privātā sektora ieguldījumam otrajā posmā. Komisijas priekšlikumā par 
kopuzņēmuma izveidi ir paredzēta privātā sektora finansiāla līdzdalība programmas attīstības 
posmā, ko nodrošinātu iespējamie atskaitījumi no aeronavigācijas maksājumiem.

Posms Laika periods Finansējums Dalībnieki

Definēšana 2005–2007 60 milj. EUR
Eurocontrol (30 milj. EUR)
Kopiena (30 milj. EUR)

Eurocontrol

Attīstība 2008–2013 300 milj. EUR gadā:
Kopiena (100 milj. EUR)
Eurocontrol (100 milj. EUR)
Nozares uzņēmumi u. c. 
(100 milj. EUR)

Kopuzņēmums

Ieviešana 2014–2020 Nozares uzņēmumi Nozares 
uzņēmumi 

(Avots: KOM(2005)0602, 9. lpp.)

Iepriekšminētais norāda uz to, ka privātu uzņēmumu pievienošanās kopuzņēmumam var radīt 
interešu konfliktus. Interešu konflikti veidotos arī tad, ja kādam no kopuzņēmuma privātā 
vai valsts sektora dalībniekiem rastos iespēja izmantot savas profesionālās spējas vai oficiālo 
stāvokli. Turklāt valsts un privātajam sektoram katram ir ļoti atšķirīgas intereses: lai gan 
privātajam sektoram šī programma būtībā nodrošina komerciālu interesi, valsts sektoram ir 
jāuzņemas citi, vispārēju interešu mērķi, kas jāīsteno neatkarīgi no rūpnieciskām vai 
komerciālām interesēm.

Viens no kopuzņēmuma galvenajiem uzdevumiem ir sagatavot un rīkot attīstības posmam 
vajadzīgos konkursus. Lai izvairītos no interešu konflikta, ir jānovērš iespēja kopuzņēmuma 
dalībniekiem nonākt iespējamā interešu konfliktā. Noteiktā kārtībā starp kopuzņēmumu un tā 
dalībniekiem tiks noslēgti īpaši nolīgumi, paredzot sīki izstrādātas tehniskās un finansēšanas 
pamatprocedūras. 
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Turklāt ir precizēta organizācijas Eurocontrol — kopuzņēmuma dibinātājas — loma. Īpašajos 
nolīgumos ar kopuzņēmumu ir jānosaka kārtība, kādā tas saņem un izmanto definēšanas 
posma rezultātus.

Eiropas Parlamenta līdzdalība

Referente pievērš uzmanību tam, ka priekšlikumā nav nevienas norādes uz iestādi, kura 
kontrolētu budžeta izpildi, kaut gan kopuzņēmuma darbība lielā mērā ir jāfinansē no EK 
budžeta. Tā kā kopuzņēmums nodarbinās personālu un būs atkarīgs no Kopienas atbalsta, 
būtu lietderīgi, ja tas darbotos saskaņā ar vispārējām budžeta procedūrām, tādējādi nodrošinot 
iespēju labāk kontrolēt kopuzņēmuma darbību un uzlabot administratīvo izdevumu 
uzraudzību.  Ar Eiropas Parlamentu ir jāapspriežas, ieceļot amatā izpilddirektoru, izdarot 
grozījumus statūtos, palielinot kopuzņēmuma iespējamo finansējumu, un Eiropas 
Parlamentam ir jāpiešķir novērotāja statuss Administratīvajā padomē.

Ņemot vērā daudzos Administratīvās padomes nozīmīgos uzdevumus, ir lietderīgi labāk 
līdzsvarot pārstāvību Administratīvajā padomē atbilstoši šādiem kritērijiem: valsts iestādes, 
starpvaldību organizācijas, privātais sektors. Balsis tiks sadalītas un novērtētas proporcionāli 
finansiālajam ieguldījumam.

Lai ieceltu amatā izpilddirektoru, Komisijai pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamenta pārstāvi 
ir jāiesniedz Administratīvajai padomei saraksts, kurā ir trīs iespējamie kandidāti. 
Izpilddirektora amata pilnvaru laiks ir pieci gadi, un šo amata pilnvaru termiņu var pagarināt 
vienu reizi ne ilgāk kā uz trim gadiem.

Secinājumi

• SESAR būs pirmais valsts un privātā sektora partnerattiecību kopuzņēmums, kam 
līdzīga līdz šim vēl nav bijis.

• SESAR un Galileo ir līdzīgi projekti, kuriem noteikti mērķi un finanšu ieguvumi gan 
vidējā, gan ilgtermiņā.

• SESAR un vienotas gaisa telpas tiesību akti spēs garantēt daudzas pastāvīgas 
darbavietas, un šī izdevība ir vēl viens no argumentiem par labu projekta īstenošanai.
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