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Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de oprichting van een 
gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie 
luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR)
(COM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0602)1,

– gelet op artikel 171 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C6-0002/2006),

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken over de voorgestelde rechtsgrondslag,

– gelet op artikel 51 en artikel 35 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Commissie vervoer en toerisme (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 6

(6) De definitiefase zal worden gevolgd 
door de uitvoeringsfase van het 
moderniseringsplan voor de 
luchtverkeersbeveiliging in de 
Gemeenschap, dat twee opeenvolgende 
etappes omvat: de ontwikkeling (2008-

(6) De definitiefase zal worden gevolgd 
door twee opeenvolgende fases: de 
ontwikkeling (2008-2013) en de 
ontplooiing (2014-2020).

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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2013) en de ontplooiing (2014-2020).

Motivering

Dit amendement moet worden gezien in samenhang met het amendement op artikel 1, lid 1bis 
(nieuw) waarvan de motivering verwijst naar drie verschillende fases die onderling afhankelijk 
zijn.

Amendement 2
Overweging 6 bis (nieuw)

(6 bis) In elke fase moeten de 
belangrijkste elementen van de inhoud 
ervan worden vastgesteld, en met name 
voor de ontplooiingsfase moeten de 
mogelijke wettelijke bepalingen van het 
komende voorstel worden aangegeven.

Motivering

Dit amendement moet worden gezien in samenhang met het amendement op artikel 1, lid 1bis 
(nieuw). Laatstgenoemde biedt een vollediger motivering.

Amendement 3
Overweging 7

[(7) Overeenkomstig artikel 15, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 550/2004 mogen de 
« en route » heffingen inkomsten opleveren 
ter financiering van de projecten ter 
ondersteuning van de specifieke 
luchtruimgebruikers en/of verleners van 
luchtvaartnavigatiediensten teneinde de 
collectieve luchtvaartnavigatiestructuur, de 
levering van luchtvaartnavigatiediensten en 
het gebruik van het luchtruim te 
verbeteren.]

[(7) Overeenkomstig artikel 15, lid 3, van 
Verordening (EG) nr. 550/2004 mogen de 
« en route » heffingen inkomsten opleveren 
ter financiering van de projecten ter 
ondersteuning van de specifieke 
luchtruimgebruikers en/of verleners van 
luchtvaartnavigatiediensten teneinde de 
collectieve luchtvaartnavigatiestructuur, de 
levering van luchtvaartnavigatiediensten en 
het gebruik van het luchtruim te 
verbeteren.]

Motivering

Een publiek-privaat partnerschap (PPP) veronderstelt een geloofwaardig 
financieringsmechanisme voor een gemeenschappelijk project. Terwijl de openbare financiering 
wordt gewaarborgd door de begrotingsovereenkomst voor de periode 2007-2013 via de twee 
takken van de begrotingsautoriteit - Raad en Parlement -, heeft de particuliere sector in eerste 
instantie bezwaar gemaakt tegen de heffingen en route, maar tot dusverre heeft deze sector nog 
geen alternatieve regeling voor zijn financiële bijdrage gepresenteerd. Daarom worden deze 
overweging en overeenkomstige artikelen in dit document voorlopig opgeschort.
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Amendement 4
Overweging 12

(12) Vanwege het aantal actoren dat in dit 
proces een rol zal moeten spelen en de 
financiële middelen en technische 
deskundigheid die nodig zullen zijn, is het 
absoluut noodzakelijk dat er een juridische 
entiteit wordt opgericht die in staat is om 
gedurende de uitvoeringsfase te zorgen 
voor een gecoördineerd beheer van de voor 
het SESAR-project bestemde middelen.

(12) Vanwege het aantal actoren dat in dit 
proces een rol zal moeten spelen en de 
financiële middelen en technische 
deskundigheid die nodig zullen zijn, is het 
absoluut noodzakelijk dat er een juridische 
entiteit wordt opgericht die in staat is om 
gedurende de ontwikkelingsfase te zorgen 
voor een gecoördineerd beheer van de voor 
het SESAR-project bestemde middelen.

Motivering

De tekst van de Commissie is niet duidelijk omdat "uitvoering" geen aparte fase is. Volgens 
artikel 1, lid 1bis (nieuw) is in alle drie fases sprake van uitvoering.

Amendement 5
Overweging 13

(13) Deze met het beheer van een openbaar 
onderzoekproject van Europees belang 
belaste entiteit moet beschouwd worden 
als een internationale instelling, zoals 
bedoeld in artikel 15, punt 10, tweede 
streepje van de zesde richtlijn 77/388/EEG 
van de Raad van 17 mei 1977 betreffende 
de harmonisatie van de wetgevingen der 
lidstaten inzake omzetbelasting -
gemeenschappelijk stelsel van belasting 
over de toegevoegde waarde: uniforme 
grondslag  en artikel 23, lid 1, tweede 
streepje van Richtlijn 92/12/EEG van de 
Raad van 25 februari 1992 betreffende de 
algemene regeling voor accijnsproducten, 
het voorhanden hebben en het verkeer 
daarvan en de controles daarop.

(13) Deze entiteit is belast met het beheer 
van een openbaar onderzoekproject van 
Europees belang zoals bedoeld in artikel 
15, punt 10, tweede streepje van de zesde 
richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 
mei 1977 betreffende de harmonisatie van 
de wetgevingen der lidstaten inzake 
omzetbelasting - gemeenschappelijk stelsel 
van belasting over de toegevoegde waarde: 
uniforme grondslag  en artikel 23, lid 1, 
tweede streepje van Richtlijn 92/12/EEG 
van de Raad van 25 februari 1992 
betreffende de algemene regeling voor 
accijnsproducten, het voorhanden hebben 
en het verkeer daarvan en de controles 
daarop.

Motivering

Dit amendement moet worden gezien in samenhang met een ander amendement op artikel 2, lid 
2 waarin wordt gesteld dat "gemeenschappelijke ondernemingen" niet automatisch als 
"internationale instellingen" worden erkend.

Amendement 6
Overweging 17

(17) De voornaamste taak van de (17) De voornaamste taak van de 
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gemeenschappelijke onderneming moet 
zijn het organiseren en coördineren van het 
SESAR-project door samenbundeling van 
openbare en particuliere financiële 
middelen, daarbij onder meer steunend op 
externe technische hulpbronnen van haar 
leden, en in het bijzonder op de ervaring 
van Eurocontrol.

gemeenschappelijke onderneming moet 
zijn het organiseren en coördineren van het 
SESAR-project door samenbundeling van 
openbare en particuliere financiële 
middelen, daarbij onder meer steunend op 
externe technische hulpbronnen van haar 
leden, en in het bijzonder op de ervaring 
van Eurocontrol en het Europees 
Ruimteagentschap.

Motivering

Dit amendement volgt de logica van het amendement op de bijlage, artikel 3, lid 1 waar het 
Europees Ruimteagentschap (ESA) wordt toegevoegd en de redenen daarvoor worden 
aangegeven.

Amendement 7
Overweging 18

(18) Met name ter vergemakkelijking van
de communicatie met de stichtende leden 
dient de zetel van de gemeenschappelijke 
onderneming in Brussel te worden 
gevestigd.

(18) Met name ter vergemakkelijking van 
de communicatie met de stichtende leden 
dient de zetel van de gemeenschappelijke 
onderneming overeenkomstig de 
bepalingen van verordening 58/2003 van 
de Raad te worden vastgesteld.

Motivering

Dit amendement moet worden gezien in samenhang met het amendement op artikel 1, lid 3, 
rekening houdend met verordening 58/2003 van de Raad van 19.12.2002.

Amendement 8
Overweging 19

[(19) Aangezien de heffingen en route 
volledig ten laste van de 
luchtruimgebruikers komen, dragen 
laatstgenoemden financieel bij aan de 
onderzoek- en ontwikkelingsinspanningen 
in de sector luchtverkeersbeveiliging. Om 
die reden dienen zij op passende wijze 
binnen de gemeenschappelijke 
onderneming vertegenwoordigd te zijn.]

[(19) Aangezien de heffingen en route 
volledig ten laste van de 
luchtruimgebruikers komen, dragen 
laatstgenoemden financieel bij aan de 
onderzoek- en ontwikkelingsinspanningen 
in de sector luchtverkeersbeveiliging. Om 
die reden dienen zij op passende wijze 
binnen de gemeenschappelijke 
onderneming vertegenwoordigd te zijn.]

Motivering

Deze overweging wordt opgeschort samen met andere artikelen, totdat voor een bindende 
regeling is gezorgd voor particuliere financiering van SESAR, in de vorm van een publiek-
privaat partnerschap (PPP).
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Amendement 9
Overweging 20

(20) De regels voor de organisatie en
werking van de gemeenschappelijke 
onderneming moeten in het statuut van de 
gemeenschappelijke onderneming worden 
vastgelegd.

(20) De regels voor de organisatie, de 
werking, het voorkomen van 
belangenconflicten en de procedure voor 
de benoeming van de ambtenaren van de 
gemeenschappelijke onderneming moeten 
in het in de bijlage vermelde statuut van de 
gemeenschappelijke onderneming worden 
vastgelegd.

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met twee andere amendementen op artikel 3, lid 1 en de 
bijlage, artikel 6, lid 1.

Amendement 10
Overweging 20 bis (nieuw)

(20 bis) Aan het Europees Parlement 
moet de status van waarnemer in de Raad 
van Bestuur van de gemeenschappelijke 
onderneming SESAR worden verleend.

Motivering

Dit amendement moet worden gezien in samenhang met het amendement op de bijlage, artikel 3, 
lid 2 waar het standpunt van het Europees Parlement van 6 september 2005 wordt overgenomen 
(zie verslag Barsi-Pataky, A6-0212/2005 over het Galileo-programma).

Amendement 11
Overweging 21 bis (nieuw)

(21 bis) Verzoeken om toetreding van 
nieuwe leden zijn welkom indien deze in 
overeenstemming zijn met de bepalingen 
van artikel 1, lid 3 van de bijlage.

Motivering

Dit amendement moet worden gezien in samenhang met de amendementen om artikel 5 bis 
(nieuw), bijlage, artikel 1, lid 3, letter a (nieuw), bijlage, artikel 4, lid 1, bijlage, artikel 4, lid 2 
en bijlage, artikel 5 bis (nieuw).

Amendement 12
Overweging 21 ter (nieuw)

(21 ter) De Commissie brengt om de drie 
jaar aan het Europees Parlement en de 
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Raad verslag uit over de uitvoering van 
deze verordening en stelt zo nodig 
wijzigingen op deze verordening voor.

Motivering

Dit amendement moet worden gezien in samenhang met het amendement op artikel 6 bis (nieuw).

Amendement 13
Artikel 1, lid 1

1. Voor de uitvoering van de 
ontwikkelingsactiviteiten in de 
uitvoeringsfase van het project ter 
modernisering van de 
luchtverkeersbeveiliging in Europa, hierna 
het « SESAR-project » genoemd, wordt 
een gemeenschappelijke onderneming 
opgericht, « gemeenschappelijke 
onderneming SESAR» genoemd, voor een 
periode die eindigt op 31 december 2013.

1. Er wordt een gemeenschappelijke 
onderneming opgericht, « 
gemeenschappelijke onderneming 
SESAR» genoemd, met als voornaamste 
doelstelling het beheer van de activiteiten 
van de ontwikkelingsfase van het SESAR-
project en de modernisering van de 
luchtverkeersbeveiliging in Europa (ATM), 
hierna het "SESAR-project" genoemd, 
voor een periode die begint op de datum 
waarop de Raad het in artikel 1bis 
bedoelde ATM - master plan goedkeurt tot 
het einde van de tweede fase.

Motivering

Dit amendement moet de tekst van de Commissie verduidelijken alsook de gehanteerde 
concepten en de definitie van de ontwikkelingsfase.

Amendement 14
Artikel 1, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Het "SESAR"-project bestaat uit 
drie fases:
a. de "definitiefase" beoogt de 
terminologische opties vast te stellen 
alsook de te nemen maatregelen en de 
prioriteiten van de moderniserings- en 
operationele uitvoeringsplannen. Deze 
fase is in oktober 2005 begonnen en 
mondt naar verwachting in december 
2007 uit in het ATM - master plan. Het 
ATM - master plan wordt uitgevoerd door 
een consortium van ondernemingen 
onder supervisie van Eurocontrol.
b. De "ontwikkelingsfase" begint op 1 
januari 2008, na goedkeuring van het 
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ATM - master plan door de Raad, die 
besluit op voorstel van de Commissie, en
na raadpleging van het Europees 
Parlement. De ontwikkelingsfase eindigt 
op 31 december 2013.
c. De "ontplooiingsfase" begint op 1 
januari 2014 en eindigt op 31 december 
2020 en omvat de grootschalige productie 
en uitvoering van de nieuwe ATM-
infrastructuur. De Commissie legt een 
voorstel aan het Europees Parlement en 
de Raad voor waarin het volgende wordt 
omschreven:
i. de overgang van de ontwikkelingsfase
naar de ontplooiingsfase,
ii. de restitutieregelingen van enig orgaan 
dat de gemeenschappelijke onderneming 
SESAR opvolgt, en
iii. de overdracht van roerende en 
onroerende goederen aan het nieuwe 
orgaan dat de gemeenschappelijke 
onderneming SESAR opvolgt.

Motivering

Met het oog op een betere regelgeving en verduidelijking van de verantwoordelijkheden moeten 
in deze verordening de fases worden gedefinieerd in termen van tijdsperiodes en tijdens deze
drie fases te bereiken resultaten, waarbij aandacht wordt besteed aan de verantwoordelijkheden 
van de wetgevers en andere betrokken organen.

Amendement 15
Artikel 1, lid 1 ter (nieuw)

1 ter. De reikwijdte, de leidinggevende 
structuur, de financiering en de duur van 
de gemeenschappelijke onderneming 
SESAR worden zo nodig door de Raad 
herzien naar gelang de ontwikkeling van 
het project en het ATM - master plan, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
evaluatie als bedoeld in artikel 6 en de 
herzieningsclausule van artikel 6 bis 
(nieuw) van deze verordening.

Motivering

Dit amendement volgt de logica van de werkgroep van de Raad, een noodzakelijke wettelijke 
bepaling, te oordelen naar de ervaring van de gemeenschappelijke onderneming Galileo.
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Amendement 16
Artikel 1, lid 2, inleidende formule

2. De gemeenschappelijke onderneming 
heeft tot doel door bundeling van de 
onderzoek - en 
ontwikkelingsinspanningen in de 
Gemeenschap modernisering van het 
Europese luchtverkeersbeveiligingssysteem 
te bewerkstelligen. Met name is zij 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
volgende taken:

2. De gemeenschappelijke onderneming 
heeft tot doel door coördinatie en 
concentratie van alle relevante O&O
modernisering van het Europese 
luchtverkeersbeveiligingssysteem te 
bewerkstelligen. Met name is zij 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
volgende taken:

Motivering

Een en ander vloeit voort uit de vorige amendementen over de definitie van de ontwikkelingsfase.

Amendement 17
Artikel 1, lid 2, streepje 1

– organisatie en coördinatie van de 
uitvoering van het SESAR-project volgens 
het plan voor modernisering van de 
luchtverkeersbeveiliging in Europa hierna 
het "plan" genoemd, dat is opgesteld door 
het agentschap van de Europese 
Organisatie voor de veiligheid van de 
luchtvaart (Eurocontrol), door 
samenbundeling van openbare en 
particuliere financiële middelen;

– organisatie en coördinatie van de 
activiteiten van de ontwikkelingsfase van
het SESAR-project volgens het ATM -
master plan, voortvloeiend uit de 
definitiefase van het door Eurocontrol 
beheerde project, door bundeling van 
openbare en particuliere financiële 
middelen en het beheer ervan in het kader 
van een enkele structuur;

Motivering

Een en ander vloeit voort uit de vorige amendementen over de definitie van de ontwikkelingsfase.

Amendement 18
Artikel 1, lid 2, streepje 2 bis (nieuw)

- zorgen voor de noodzakelijke 
financiering van de activiteiten in de 
ontwikkelingsfase van het SESAR-project 
overeenkomstig het ATM - master plan;

Motivering

De financiering verdient speciale aandacht.
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Amendement 19
Artikel 1, lid 2, alinea 1 bis (nieuw)

- zorgen voor de betrokkenheid van de 
belanghebbende partijen bij de 
luchtverkeersbeveiliging in Europa, zowel 
bij de besluitvorming als bij de 
financiering;

Motivering

Deze toevoeging is nodig gezien de belangrijke rol - wegens ervaring en knowhow - van de 
luchtverkeersveiligheidsector in Europa.

Amendement 20
Artikel 1, lid 3

3. De zetel van de gemeenschappelijke 
onderneming is gevestigd in Brussel.

3. De zetel van de gemeenschappelijke 
onderneming wordt overeenkomstig de 
bepalingen van verordening 58/2003 van 
de Raad vastgesteld.

Motivering

Over de zetel van de gemeenschappelijke onderneming SESAR dient in deze verordening geen 
besluit te worden genomen. Dit besluit moet worden genomen door de Europese Raad 
overeenkomstig de beginselen die ten grondslag liggen aan het besluit over de zetel van 
agentschappen(zie verordening nr. 58/2003 van de Raad van 19.12.2002) en andere organen en 
diensten van de EG.

Amendement 21
Artikel 2, lid 2

2. De gemeenschappelijke onderneming 
wordt erkend als internationale instelling 
als bedoeld in artikel 15, punt 10, tweede 
streepje van richtlijn 77/388/EEG en in 
artikel 23, lid 1, tweede streepje, van 
richtlijn 92/12/EEG.

schrappen

Motivering

Op grond van richtlijn 77/388/EEG en richtlijn 92/12/EEG mogen gemeenschappelijke 
ondernemingen niet als "internationale instellingen" worden erkend, tenzij het volledig openbare 
organen zijn. Een gemeenschappelijke onderneming - waarin zowel de openbare als de 
particuliere sector bij de besluitvormingsorganen is betrokken - die bevoegd is om internationale 
overeenkomsten te sluiten, is een nieuwe ontwikkeling in de rechtsorde van de EU die in de 
wetgeving van de EG voordien nog niet bestond.
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Amendement 22
Artikel 3, lid 1

1. Het in de bijlage vermelde statuut van de 
onderneming wordt vastgesteld. 

1. Het in de bijlage vermelde statuut van de 
onderneming, dat een integrerend deel 
vormt van deze verordening, wordt 
vastgesteld. 

Motivering

Dit amendement moet ervoor zorgen dat bijlagen bij een wettelijk instrument een integrerend 
deel uitmaken van het wetsvoorstel waaraan de bijlagen zijn gehecht. Een en ander wordt
onderstreept in een aantal uitspraken van het Hof, maar met betrekking tot "gemeenschappelijke 
ondernemingen" bestaat nog geen jurisprudentie. Vandaar de noodzaak om dit aspect te 
benadrukken.

Amendement 23
Artikel 3, lid 2

2. Het statuut, met name de artikelen 3, 4, 
5, 6 en 8, kan worden gewijzigd volgens de 
procedure van artikel 5, lid 2.

2. Het statuut kan worden gewijzigd 
volgens de procedure van artikel 6 bis.

Motivering

Om redenen van duidelijkheid en overeenkomstig de richtsnoeren voor "beter wetgeven" dient er 
een artikel in een wetsvoorstel te staan waarin de procedure wordt gedefinieerd voor wijzigingen 
die door de EG-instellingen noodzakelijk worden geacht en die niet wordt geïnitieerd of 
uitgevoerd door een orgaan van een "gemeenschappelijke onderneming". Zie ook het 
amendement op artikel 6 bis (nieuw) van deze verordening.

Amendement 24
Artikel 4, lid 1, letters a) en b)

[a) de bijdragen van haar leden 
overeenkomstig artikel 1 van haar statuut 
en

[(a) de bijdragen van haar leden 
overeenkomstig de artikelen 1,3 en 11 van 
haar statuut en

b) een heffing op de 
luchtnavigatieheffingen als bedoeld in 
artikel 15, lid 3, onder e), tweede streepje 
van Verordening (EG) nr. 550/2004. De 
Commissie bepaalt volgens de procedure 
van artikel 5, lid 2 de regels voor de inning 
en het gebruik van de heffing.]

b) een heffing op de 
luchtnavigatieheffingen als bedoeld in 
artikel 15, lid 3, onder e), tweede streepje 
van Verordening (EG) nr. 550/2004. De 
Commissie dient een voorstel bij het 
Europees Parlement en de Raad in 
waarin de regels voor de inning en het 
gebruik van de heffing worden 
vastgesteld.]
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Motivering

Dit amendement staat tussen […], hetgeen wijst op een voorlopige opschorting gezien het verzet 
van de particuliere sector tegen heffingen en route. De rapporteur is tot dusverre nog geen 
alternatieve regeling voor een bindende financiële bijdrage van de particuliere sector bekend. 
Toch wordt een wettelijke bepaling voorgesteld waarin de financiële verplichtingen van de 
particuliere sector in een publiek-privaat partnerschap (PPP) worden vastgesteld. Het is juist 
goed en wenselijk dat deze zaak in het EP wordt behandeld en dat bepaalde richtlijnen voor 
PPP's worden vastgesteld. Vandaar de noodzaak  van een apart wettelijk instrument, en niet van 
een wettelijk instrument van de Commissie dat via de comitologieprocedure wordt goedgekeurd.

Amendement 25
Artikel 4, lid 3

3. Alle communautaire financiële bijdragen 
aan de gemeenschappelijke onderneming 
zullen worden gestaakt aan het einde van 
de in artikel 1 genoemde periode.

3. Alle communautaire financiële bijdragen 
aan de gemeenschappelijke onderneming 
zullen worden gestaakt aan het einde van 
de in artikel 1 genoemde periode, 
behoudens een andersluidend besluit van 
het Europees Parlement en de Raad op 
basis van een voorstel van de Commissie.

Motivering

Een wettelijk instrument dient te voorzien in de mogelijkheid van een aanvullende bijdrage van 
de EG. Maar een financiële bijdrage van de EG dient de gebruikelijke begrotingsprocedure te 
volgen.

Amendement 26
Artikel 5, lid 1

1. Het bij artikel 5 van Verordening (EG) 
nr. 549/2004 ingesteld Single Sky comité, 
hierna het “comité” genoemd, wordt 
regelmatig over het verloop van de 
werkzaamheden van de 
gemeenschappelijke onderneming 
geïnformeerd. Met het oog hierop maakt de 
Commissie het SESAR-project tot een vast 
punt op de agenda van de vergaderingen 
van het comité.

1. Het bij artikel 5 van Verordening (EG) 
nr. 549/2004 ingesteld Single Sky comité, 
hierna het “comité” genoemd, wordt 
regelmatig over het verloop van de 
werkzaamheden van de 
gemeenschappelijke onderneming SESAR 
geïnformeerd. Met het oog hierop maakt de 
Commissie het SESAR-project tot een vast 
punt op de agenda van de vergaderingen 
van het comité.

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 27
Artikel 5, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Het standpunt van de Commissie 
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over de Raad van Bestuur wat betreft de 
besluitvorming inzake technische 
aanpassingen aan het ATM - master plan 
wordt vastgesteld overeenkomstig de 
procedure van artikel 3 van besluit 
1999/468/EEG. 

Motivering

Dit amendement moet worden gezien in samenhang met het nieuwe artikel 6 bis over de 
herzieningsclausule. Met andere woorden, dit amendement machtigt de Commissie alleen via de 
raadplegingsprocedure in het kader van de comitologie haar standpunt over de technische 
wijziging van het ATM - master plan vast te stellen.

Amendement 28
Artikel 5 bis (nieuw)

 Artikel 5 bis
Toetreding van nieuwe leden

De Commissie stelt de Raad en het 
Europees Parlement op de hoogte van de 
toetreding van nieuwe leden. De 
deelneming van nieuwe leden, met 
inbegrip van de deelneming van leden uit 
derde landen, wordt ter goedkeuring aan 
de Raad en het Europees Parlement 
voorgelegd.

Motivering

Deze wettelijke bepaling is ontleend aan de gemeenschappelijke onderneming Galileo 
(verordening (EG) nr. 876/2002), met een kleine wijziging wat betreft de rol van het Europees 
Parlement. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor een publiek-privaat partnerschap (PPP) 
zoals de gemeenschappelijke onderneming SESAR.

Amendement 29
Artikel 6 bis (nieuw)

Artikel 6 bis
Herziening

Indien de Commissie van mening is of 
indien hetzij de Raad hetzij het Europees 
Parlement - in het kader van de 
comitologieprocedure - wenst dat deze 
verordening en het statuut worden herzien 
of gedeeltelijk gewijzigd, dient de 
Commissie het desbetreffende 
wetsvoorstel in overeenkomstig de 
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procedure van het EG-Verdrag.

Motivering

Dit is een belangrijk procedureel amendement waarmee wordt getracht de rechten van het 
Europees Parlement op het gebied van de communautaire wetgeving te waarborgen.

Amendement 30
Bijlage, artikel 1, lid 2, streepje 3

[– iedere andere onderneming of openbare 
dan wel particuliere instelling.]

[– iedere andere onderneming of openbare 
dan wel particuliere instelling die ten 
minste een overeenkomst met de Europese 
Gemeenschap op het gebied van het 
luchtvervoer heeft gesloten.]

Motivering

Aangezien de gemeenschappelijke onderneming SESAR een publiek-privaat partnerschap is, 
dient sprake te zijn van redelijke voorwaarden voor het lidmaatschap van de 
gemeenschappelijke onderneming. Dit amendement strekt ertoe een voorwaarde op te nemen, 
namelijk een overeenkomst met de EG. De […] zijn nodig omdat de gevraagde verduidelijking 
nog niet is ontvangen.

Amendement 31
Bijlage, artikel 1, lid  3

3. Verzoeken om toetreding uit hoofde van 
lid 2 worden gericht tot de uitvoerend 
directeur, die deze aan de Raad van 
Bestuur voorlegt.

3. Verzoeken om toetreding uit hoofde van 
lid 2 worden gericht tot de uitvoerend 
directeur, die deze aan de Raad van 
Bestuur voorlegt.

De Raad van Bestuur besluit of de 
aanvraag dient te worden goedgekeurd of 
verworpen. In geval van een gunstig besluit 
onderhandelt de gemeenschappelijke 
onderneming over de 
toetredingsvoorwaarden en legt deze voor 
aan de Raad van Bestuur. Deze 
voorwaarden kunnen met name bepalingen 
met betrekking tot de financiële bijdragen 
en de vertegenwoordiging in de Raad van 
Bestuur omvatten.

De Raad van Bestuur adviseert de 
Commissie of de aanvraag dient te worden 
goedgekeurd of verworpen en de 
Commissie dient hiertoe een voorstel in 
overeenkomstig de procedure van artikel 5 
bis. In geval van een gunstig besluit 
onderhandelt de gemeenschappelijke 
onderneming over de 
toetredingsvoorwaarden en legt deze voor 
aan de Raad van Bestuur. Deze 
voorwaarden kunnen met name bepalingen 
met betrekking tot de financiële bijdragen 
en de vertegenwoordiging in de Raad van
Bestuur omvatten.

Motivering

Dit is een noodzakelijke verduidelijking die voortvloeit uit het nieuwe artikel 5 bis (nieuw) van 
de verordening over de toetreding van nieuwe leden. De procedure moet duidelijk worden 
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omschreven zodat geen verkeerde interpretatie mogelijk is of een precedent wordt geschapen. De 
EU-instellingen zijn verantwoordelijk voor dergelijke kwesties, niet een gemeenschappelijke 
onderneming in de vorm van een PPP zoals SESAR.

Amendement 32
Bijlage, artikel 1, lid  3 bis (nieuw)

 3 bis. Bij het voorstel of toestemming moet 
worden verleend voor 
toetredingsonderhandelingen met een 
openbare dan wel particuliere 
onderneming of instelling, rekening 
houdend met de overeenstemming als 
bedoeld in lid 2, houdt de Raad van 
Bestuur in het bijzonder rekening met de 
volgende criteria:
- met bewijsstukken gestaafde kennis van 
en ervaring met luchtverkeersbeveiliging 
en/of met de productie van apparatuur 
en/of diensten voor gebruik bij de 
luchtverkeersbeveiliging.
- de bijdrage die de onderneming of 
instelling naar verwachting kan leveren 
aan de uitvoering van het ATM - master
plan.
- de solvabiliteit van de onderneming of 
instelling.
- het potentiële belangenconflict.

Motivering

Dit is een vervolg op de essentiële voorwaarde als bedoeld in het amendement op artikel 1, lid 2, 
alinea 1 bis (nieuw). Het is een verdere verduidelijking van de criteria en de procedure. De 
werkgroep van de Raad heeft overeenstemming bereikt over een soortgelijke tekst. Verder moet 
het amendement worden gezien in samenhang met het amendement op artikel 5 bis (nieuw).

Amendement 33
Bijlage, artikel 3, lid 1

1. De Raad van Bestuur bestaat uit: 1. De Raad van Bestuur bestaat uit:

a) een vertegenwoordiger van en ook lid 
van de gemeenschappelijke onderneming;

a) een vertegenwoordiger van en ook lid 
van de gemeenschappelijke onderneming;

b) een vertegenwoordiger van de 
luchtruimgebruikers;

b) een vertegenwoordiger van het leger;

c) een vertegenwoordiger van de c) een vertegenwoordiger van ESA;
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leveranciers van navigatiediensten;
d) een vertegenwoordiger van de 
apparatuurfabrikanten;

d) vijf vertegenwoordigers van het 
raadgevend orgaan voor de bedrijfstak;

e) een vertegenwoordiger van de 
luchthavens;

f) een vertegenwoordiger van de 
belangenorganisaties van personeel in de 
luchtverkeersbeveiligingssector.

Motivering

Dit amendement streeft naar een evenwichtiger vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur 
overeenkomstig de volgende criteria: "openbare instellingen" (EG, EIB, derde landen en het 
leger) moeten vertegenwoordigd zijn; "intergouvernementele organisaties" (Eurocontrol en 
ESA) die financieel en in natura een bijdrage leveren, moeten ook vertegenwoordigd zijn; de 
particuliere sector moet naar behoren vertegenwoordigd zijn overeenkomstig artikel 6 van 
verordening (EG) nr. 549/2004.

Amendement 34
Bijlage, artikel 3, lid 2

2. De in lid 1 onder b) c) d) e) f) g) 
bedoelde vertegenwoordigers worden 
aangewezen door het raadgevend orgaan 
voor de bedrijfstak dat is opgericht 
krachtens artikel 6 van Verordening (EG) 
nr. 549/2004.

2. Het Europees Parlement krijgt de status 
van waarnemer in de Raad van Bestuur.

Motivering

De schrapping vloeit voort uit het amendement op artikel 3, lid 1. Maar de toevoeging heeft 
betrekking op de rol van het Europees Parlement in een "gemeenschappelijke onderneming" in 
de vorm van een publiek-privaat partnerschap. De aan het Europees Parlement te verlenen 
status van waarnemer is om twee redenen terecht: toezicht van het Parlement op een PPP die 
betrokken is bij het transformeren van onderzoeksfinanciering in een openbare dienst en 
vervulling van zijn budgettaire taak op voet van gelijkheid met de Raad.

Amendement 35
Bijlage, artikel 3, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De Raad van Bestuur wordt 
voorgezeten door de Commissie.

Motivering

Dit is een noodzakelijke bepaling die op Raadsniveau is afgesproken.



PE 374.009v01-00 20/30 PR\613344NL.doc

NL

Amendement 36
Bijlage, artikel 4, lid 1

1. De in artikel 3, lid 1, onder a) en b)
bedoelde vertegenwoordigers hebben 
stemrecht.

1. Alle in artikel 3, lid 1 bedoelde 
vertegenwoordigers hebben een gewogen 
stem die evenredig is met hun bijdrage tot 
de financiën van de gemeenschappelijke 
onderneming SESAR, een en ander in 
overeenstemming met de bepalingen van 
lid 2.

Motivering

Er wordt een nieuw evenwicht voorgesteld wat betreft de vertegenwoordiging en de weging van
de stemmen naar gelang de financiële bijdrage van elke vertegenwoordiger in de Raad van 
Bestuur.

Amendement 37
Bijlage, artikel 4, lid 2

[2. Het aantal stemmen van de leden van 
de gemeenschappelijke onderneming is 
evenredig met hun bijdrage tot de 
financiën van de gemeenschappelijke 
onderneming. De Gemeenschap en 
Eurocontrol beschikken evenwel over 
minstens 30% van het totale aantal 
stemmen en de vertegenwoordiger van de 
luchtruimgebruikers als bedoeld in artikel 
3, lid 1 onder b) beschikt over minstens 
10% van het totale aantal stemmen.]

[2. De weging van de stemmen en het 
totale aantal stemmen luiden als volgt:
a. De Gemeenschap en Eurocontrol 
beschikken over minstens 25%; 

b. ESA beschikt over 5%;
c. het raadgevend orgaan voor de 
bedrijfstak beschikt over 25%;
d. de EIB beschikt over 5%;
e. enige andere openbare (of particuliere) 
onderneming of instelling uit derde 
landen beschikt over de overige stemmen.]

Motivering

Met dit amendement wordt ernaar gestreefd twee doelstellingen te verwezenlijken. Ten eerste 
duidelijkheid over het gewicht van de stemmen in relatie tot degenen die hier recht op hebben. 
Ten tweede een gewogen relatie tussen financiering en gewicht van de stemmen. De […] zijn 
nodig omdat de gevraagde verduidelijking nog niet is ontvangen.

Amendement 38
Bijlage, artikel 4, lid 5

5. Ieder besluit met betrekking tot de 
toetreding van nieuwe leden als bedoeld 
in artikel 1, lid 2, de benoeming van de 
uitvoerend directeur en de opheffing van 
de gemeenschappelijke onderneming moet 
de instemming hebben van de 

schrappen
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vertegenwoordiger van de Gemeenschap 
in de Raad van bestuur.

Motivering

Een en ander vloeit voort uit het amendement van de rapporteur op artikel 5 bis (nieuw) over de 
toetreding van nieuwe leden.

Amendement 39
Bijlage, artikel 5, lid 1, letter b)

b) te beslissen over de toetreding van 
nieuwe leden;

b) voorstellen te doen voor de toetreding 
van nieuwe leden;

Motivering

Dit dient in overeenstemming te zijn met de amendementen op artikel 5 bis (nieuw) en bijlage, 
artikel 1, lid 3 en artikel 4, lid 5. De Raad van Bestuur stelt alleen voor - als aan de criteria is 
voldaan - en besluit niet. De EU-instellingen moeten over de toetreding van nieuwe leden 
beslissen.

Amendement 40
Bijlage, artikel 5, lid 1, letter c)

c) de uitvoerend directeur te benoemen en 
het organogram goed te keuren;

c) de uitvoerend directeur te benoemen 
overeenkomstig de procedure van artikel 
6, de leden 1 en 2 van de bijlage en het 
organogram goed te keuren;

Motivering

Een en ander moet worden gezien in samenhang met het amendement op bijlage, artikel 6, lid 1 
en lid 2 over de procedure voor de benoeming van de uitvoerend directeur.

Amendement 41
Bijlage, artikel 5 bis (nieuw)

Artikel 5 bis
Voorkomen van belangenconflicten

1. De leden van de gemeenschappelijke
onderneming SESAR of van de Raad van 
Bestuur en het personeel van de 
gemeenschappelijke onderneming SESAR 
nemen niet deel aan de voorbereiding, de 
evaluatie of de gunningsprocedures in 
verband met openbare aanbestedingen, 
indien zij eigenaar zijn van of 
partnerschapsovereenkomsten hebben 
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gesloten met instellingen die potentiële 
kandidaten voor openbare aanbestedingen
zijn of die dergelijke instellingen 
vertegenwoordigen.
2. De leden van de gemeenschappelijke
onderneming SESAR en van de Raad van 
Bestuur dienen kennis te geven van enig 
direct of indirect persoonlijk of 
bedrijfsbelang bij de resultaten van de 
beraadslagingen van de Raad van Bestuur 
in verband met enig onderwerp op de 
agenda. Deze verplichting geldt ook voor 
het personeel in verband met de aan hem 
toegewezen taken.
3. Op basis van de in lid 2 bedoelde 
kennisgeving kan de Raad van Bestuur 
leden, deelnemers of personeel in geval 
van een eventueel belangenconflict 
uitsluiten van besluiten of taken. 
Uitgesloten leden, deelnemers en 
personeel hebben geen toegang tot 
informatie met betrekking tot terreinen 
waar sprake kan zijn van een mogelijk 
belangenconflict.

Motivering

Dit is het resultaat van overleg van de rapporteur met de Raad en de vertegenwoordigers van de 
Commissie over de noodzaak tot verduidelijking van het begrip belangenconflict. De werkgroep 
van de Raad heeft bovengenoemde tekst voorgesteld.

Amendement 42
Bijlage, artikel 6, lid 1

1. De uitvoerend directeur is belast met het 
dagelijks beheer van de 
gemeenschappelijke onderneming en is de 
wettige vertegenwoordiger ervan. Hij 
wordt benoemd door de Raad van Bestuur 
op voordracht van de Commissie. Hij 
oefent zijn functies volledig onafhankelijk 
uit.

1. De uitvoerend directeur wordt op grond 
van verdiensten en van door 
bewijsstukken aangetoonde bestuurlijke 
en leidinggevende vaardigheden, alsook 
relevante bekwaamheid en ervaring, door 
de Raad van Bestuur benoemd aan de 
hand van een door de Commissie 
voorgestelde lijst van ten minste drie 
kandidaten, na raadpleging van de door 
het Europees Parlement aangewezen 
vertegenwoordiger. De Raad van Bestuur 
neemt een besluit met een meerderheid 
van drievierde van zijn leden.
2. De ambtstermijn van de uitvoerend 
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directeur bedraagt vijf jaar. Op 
voordracht van de Commissie kan deze 
termijn, na raadpleging van de door het 
Europees Parlement aangewezen 
vertegenwoordiger en na evaluatie, 
eenmaal met maximaal vijf jaar worden 
verlengd.

Motivering

Deze twee wettelijke bepalingen zijn overgenomen uit het verslag-Gargani (A6-0355/2005) dat 
op 13 december 2005 door het Europees Parlement is aangenomen, maar nog bij de Raad in 
behandeling is. Het voorstel van de Commissie en genoemd verslag hebben betrekking op de 
ambtstermijn van de uitvoerend directeur van de Europese GNSS-toezichtautoriteit. Daarom 
moet dezelfde wettelijke procedure ook worden toegepast op de uitvoerend directeur van de 
gemeenschappelijke onderneming SESAR.

Amendement 43
Bijlage, artikel 8, lid 1

Met het oog op de uitvoering van de in 
artikel 1 omschreven taken sluit de 
gemeenschappelijke onderneming met 
Eurocontrol een overeenkomst volgens 
welke:

1. Met het oog op de uitvoering van de in 
artikel 1 omschreven taken sluit de 
gemeenschappelijke onderneming 
specifieke overeenkomsten met haar 
leden.

Motivering

Gezien de onderliggende logica van het amendement op artikel 3 moeten alle leden van de 
gemeenschappelijke onderneming overeenkomsten sluiten.

Amendement 44
Bijlage, artikel 8, letters a) en b)

1 bis. De rol en de bijdrage van 
Eurocontrol worden vastgelegd in een 
overeenkomst met de gemeenschappelijke 
onderneming SESAR. In deze 
overeenkomst wordt het volgende 
vastgelegd:

a) Eurocontrol de resultaten van de 
definitiefase deelt met de 
gemeenschappelijke onderneming;

a) de modaliteiten van het delen en het 
gebruiken van de resultaten van de 
definitiefase met de gemeenschappelijke 
onderneming;

b) Eurocontrol de verantwoordelijkheid 
krijgt voor de volgende taken die 
voortvloeien uit de uitvoering van het 
“plan” alsmede voor het beheer van de 

b) de taken en verantwoordelijkheden van 
Eurocontrol bij de uitvoering van het 
“ATM - master plan" zoals:
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daarmee gemoeide gelden:

Motivering

Verduidelijking van de rol en de verantwoordelijkheden van Eurocontrol tijdens de 
"ontwikkelingsfase". Moet worden gezien in samenhang met het amendement op de bijlage, 
artikel 8, lid 1.

Amendement 45
Bijlage, artikel 8, lid 1 ter (nieuw)

 1 ter. Er moeten eveneens specifieke 
overeenkomsten worden gesloten met:
a) het Europees Ruimteagentschap, en
b) het raadgevend orgaan voor de 
bedrijfstak.
Ontwerpovereenkomsten worden ter 
informatie aan de Raad en het Europees 
Parlement voorgelegd.

Motivering

Dit amendement vloeit noodzakelijkerwijs voort uit de vorige amendementen op artikel 3 en 
artikel 8, lid 1. Verder wordt met de voorlegging van de ontwerpovereenkomst aan de Raad en 
het Parlement het herziene Raadsbesluit inzake de comitologie op correcte wijze toegepast.

Amendement 46
Bijlage, artikel 11, lid 1

[1. De inkomsten van de 
gemeenschappelijke onderneming komen 
uit de bijdragen van de leden en uit een 
eventuele heffing op de 
luchtnavigatieheffingen als bedoeld in 
artikel 15, lid 3, onder e), tweede alinea 
van Verordening (EG) nr. 550/2004.]

[1. De inkomsten van de 
gemeenschappelijke onderneming komen 
uit de bijdragen van de leden en uit een 
heffing op de luchtnavigatieheffingen als 
bedoeld in artikel 15, lid 3, onder e), 
tweede alinea van Verordening (EG) nr. 
550/2004.]

Motivering

Vloeit voort uit het amendement op artikel 4 van de verordening. Voorlopige opschorting.

Amendement 47
Bijlage, artikel 11, lid 3, alinea 1

3. De in artikel 1, lid 2, tweede en derde 
streepje bedoelde leden verbinden zich er 
toe een eerste bijdrage te betalen van 

3. De in artikel 1, lid 2, tweede en derde 
streepje bedoelde leden verbinden zich er 
toe een eerste bijdrage te betalen van 
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minimaal 10 miljoen euro binnen een jaar 
na hun aanvaarding als lid van de 
gemeenschappelijke onderneming. Dit 
bedrag bedraagt slechts 5 miljoen euro 
voor degenen die zich binnen 12 maanden 
na de oprichting van de 
gemeenschappelijke onderneming als lid 
opgeven.

minimaal 10 miljoen euro binnen een jaar 
na hun aanvaarding als lid van de 
gemeenschappelijke onderneming.

Motivering

Deze begunstigingsclausule is discriminerend jegens de overige leden als bedoeld in artikel 1, 
lid 1 betreffende de stichtende leden.

Amendement 48
Bijlage, artikel 11, lid 5

5. Bijdragen in natura zijn mogelijk. Deze 
worden beoordeeld op hun waarde en op 
hun nut voor de verwezenlijking van de 
taken van de gemeenschappelijke 
onderneming.

5. Bijdragen in natura zijn mogelijk en 
worden vastgelegd in de overeenkomsten 
als bedoeld in artikel 8 van de bijlage. 
Deze worden beoordeeld op hun waarde en 
op hun nut voor de verwezenlijking van de 
taken van de gemeenschappelijke 
onderneming.

Motivering

Een en ander vloeit voort uit het amendement op de bijlage, artikel 8, lid 1bis (nieuw). 

Amendement 49
Bijlage, artikel 11, lid 6

6. De Raad van Bestuur stelt aan de 
Commissie het niveau voor en de 
berekeningsgrondslag voor de heffing op 
de luchtnavigatieheffingen als bedoeld in 
lid 1.

schrappen

Motivering

Vloeit voort uit het amendement op artikel 4 van de verordening.

Amendement 50
Bijlage, artikel 17

De gemeenschappelijke onderneming is 
eigenaar van alle roerende en onroerende 
goederen die worden vervaardigd of die 
aan haar worden overgedragen voor de 
uitvoeringsfase van het SESAR-project.

De gemeenschappelijke onderneming is 
eigenaar van alle roerende en onroerende 
goederen die door de gemeenschappelijke 
onderneming SESAR worden vervaardigd 
of die aan haar worden overgedragen voor 
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de ontwikkelingsfase van het SESAR-
project, een en ander in overeenstemming 
met de door de gemeenschappelijke 
onderneming SESAR gesloten 
lidmaatschapsovereenkomsten. De 
gemeenschappelijke onderneming kan 
toegangsrechten verlenen tot kennis die 
voortvloeit uit het project, met name aan 
haar leden alsook aan EU-lidstaten en/of 
aan Eurocontrol met het oog op hun 
eigen niet-commerciële doeleinden.

Motivering

Dit is een belangrijk amendement dat zorgvuldige overweging verdient, aangezien hierin de 
wettelijke bepalingen betreffende eigendomsrechten worden vastgesteld. Een soortgelijk voorstel 
is door de werkgroep van de Raad ingediend.
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TOELICHTING

Terugblik

In 2004 wordt met de wetgeving inzake het gemeenschappelijk Europees luchtruim de 
institutionele en regelgevende grondslag gelegd voor een niet-versnipperde en interoperabele 
luchtverkeersbeveiliging.

Wij bevinden ons thans in de fase van tenuitvoerlegging van het Europese luchtruim en er moet 
vaart worden gezet achter de aanpak van het probleem van de ontwikkeling van de vereiste 
technologieën.

Daartoe heeft de Commissie - in samenwerking met de Europese Organisatie voor veiligheid van 
de luchtvaart (Eurocontrol) en, in beginsel, met financiële steun van de particuliere sector, het 
Europees project inzake modernisering van de luchtverkeersleiding (SESAR) opgezet. Deze 
constellatie vormt een publiek-privaat partnerschap (PPP), met een financiële bijdrage van drie 
partijen.

Het doel van SESAR is de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming voor de 
realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingsssysteem.

Waarom is SESAR nodig?

Prognoses geven voor de periode tot 2025 een verdubbeling en zelfs een verdrievoudiging van 
het luchtverkeer te zien. De luchtvaart levert een bijdrage aan het BBP van EURO 220 mrd en 
biedt 3,1 miljoen mensen werk.

Knelpunten bij de luchtvervoersinfrastructuur, met name bij de luchtverkeersleiding, zijn 
onontkoombaar, te meer omdat de huidige ATM - systemen gebaseerd zijn op technieken van 20 
of meer jaar geleden. In het tijdperk van communicatie per satelliet, GALILEO en breedband
communiceren piloten en luchtverkeersleiders nog steeds via de radio.

Het huidige systeem kan de werking en de veiligheid van de luchtverkeersbeveiliging 
waarborgen, maar het is duidelijk dat dit systeem op zijn grenzen stuit. De versnipperde en 
slechts gedeeltelijk interoperabele infrastructuur van de luchtverkeersbeveiliging is niet in staat 
het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de komende jaren, te weten meer veiligheid, een 
toename van het luchtverkeer, energie-efficiency en milieueisen. Innovatie is dringend 
noodzakelijk.

Als technologisch onderdeel van het gemeenschappelijk Europees luchtruim is SESAR belast 
met:

• de aanpassing van de luchtverkeersbeveiliging aan de nieuwe technologieën,
• de veiligheid en de regelmaat van de vluchten,
• de organisatie van de luchtnavigatiediensten,
• het omschrijven van de rol en taakverdeling tussen toezichthoudende instanties en 

dienstverleners.

Van de navigatiesystemen moet thans gebruik worden gemaakt door middel van real time 
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geautomatiseerd beheer van vliegroutes. De rapporteur gaat echter verder en wijst op de 
noodzaak van interoperabiliteit van de twee systemen, SESAR en GALILEO.

Afgezien van het effect op de veiligheid zijn de gevolgen voor het milieu ook aanzienlijk. De 
Commissie schat de vermindering van de broeikasgasemissies op 4-6% per vlucht.

Inhoud van SESAR

In de nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssystemen zullen complexe verbindingen tussen 
de grond en het vliegtuig zijn opgenomen alsook geautomatiseerde instrumenten voor de 
luchtverkeersleiders en de piloten. Aangezien het luchtvervoer in wezen internationaal van aard 
is, kan de uitvoering niet asynchroon verlopen. Met 60 verschillende op de grond geïnstalleerde 
ATM - systemen en ongeveer 5.000 vliegtuigen vormt SESAR de ontbrekende wetgeving 
dankzij welke de Europese Unie met de wetgevingsinstrumenten van het gemeenschappelijk 
luchtruim de uitvoering van de nieuwe technologie doeltreffend kan synchroniseren. SESAR 
biedt Europese toegevoegde waarde aangezien geen enkele lidstaat een dergelijk systeem alleen 
kan ontwikkelen.

De gemeenschappelijke onderneming SESAR is momenteel het eerste Europese publiek-private 
partnerschap, met deelname van de Europese Gemeenschap.

Het project bestaat uit drie fases.

De definitiefase (2005-2007) definieert de routekaart (ATM - master plan), d.w.z. de te 
ontwikkelen technologieën en de organisatiewijzen. De financiering van EUR 60 mln loopt via 
de Europese begroting en Eurocontrol (50/50).

De ontwikkelingsfase (2008-2013), waarin de systemen moeten worden ontworpen en de 
kritische elementen moeten worden gerealiseerd, wordt geschat op ongeveer EURO 300 mln per 
jaar (1/3 Europese begroting, 1/3 Eurocontrol, 1/3 particuliere sector).

De ontplooiingsfase (2014-2020) zal volgens de mededeling van de Commissie worden 
gefinancierd door de particuliere sector en op grote schaal in Europa en de geassocieerde landen 
worden geïnstalleerd.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur wijst erop dat de inachtneming van dit tijdschema van doorslaggevend belang is 
voor de reikwijdte van het programma.

De Verenigde Staten werken ook aan een luchtverkeersbeveiligingssysteem van de nieuwe 
generatie. Met het oog op het Europese concurrentievermogen is het van belang onze 
technologische voorsprong te behouden.

Het voorstel van de Commissie inzake de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming 
SESAR laat echter enkele fundamentele problemen onbesproken zoals de precieze omschrijving 
van de fases, de garanties voor de financiële deelname van de particuliere sector, de intellectuele
-eigendomsrechten, de mogelijke belangenconflicten, het statuut van de gemeenschappelijke 
onderneming en de herziening ervan, de procedure voor de toetreding van nieuwe leden en
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stemrecht in de Raad van Bestuur en tot slot de betrokkenheid van het Europees Parlement.

De rapporteur acht het noodzakelijk de definitie van de fases te verduidelijken. De 
amendementen geven een duidelijke omschrijving van de drie fases van SESAR en beperken het 
bestaan van de gemeenschappelijke onderneming tot de tweede fase. De Commissie dient een 
wetgevingsvoorstel in te dienen tot invoering van de derde fase.

De rapporteur onderstreept ook het belang van een clausule tot herziening van de doelstelling, 
van de bestuursstructuur en de duur van de gemeenschappelijke onderneming. Gezien de 
problemen bij het opstarten van GALILEO is het van essentieel belang dergelijke obstakels te 
voorkomen.

De rapporteur wenst de goedkeuring van het Europees Parlement en de Raad voor de toetreding 
van nieuwe leden tot de gemeenschappelijke onderneming. Aangezien de gemeenschappelijke 
onderneming een PPP is, moeten ook specifieke toegangsvoorwaarden worden vastgesteld. Er 
moet voor worden gezorgd dat de nieuwe leden al van tevoren een overeenkomst op het gebied 
van het luchtvervoer met de Unie hebben gesloten. Zij moeten ook bewijzen overleggen wat 
betreft hun ervaring op ATM - gebied, hun bijdrage aan de uitvoering van het master plan, hun
financiële bijdrage en mogelijke belangenconflicten.

Financiering

Aangezien de eerste fase van het project volledig door de Europese Unie en Eurocontrol wordt 
gefinancierd, moeten de modaliteiten voor de bijdrage van de particuliere sector voor de tweede 
fase nauwkeurig worden omschreven. Het voorstel van de Commissie inzake de oprichting van 
de gemeenschappelijke onderneming voorziet in financiële deelname van de particuliere sector 
aan de ontwikkelingsfase van het programma via de invoering van een eventuele heffing op de 
luchtnavigatieheffingen.

Fase Jaren Financiering Actoren

Definitie 2005-2007
60 miljoen euro:

Eurocontrol (30 miljoen euro)
Gemeenschap (30 miljoen euro )

Eurocontrol

Ontwikkeling 2008-2013

300 miljoen euro per jaar:
Gemeenschap (100 miljoen euro)
Eurocontrol (100 miljoen euro)

Industrie en andere (100 miljoen euro)

Gemeenschappelijke 
onderneming

Ontplooiing 2014-2020 Industrie Industrie
(Bron COM(2005)0602, blz. 10)

Uit het bovenstaande blijkt dat de toetreding van particuliere ondernemingen tot de 
gemeenschappelijke onderneming kan leiden tot belangenconflicten. Deze kunnen ook ontstaan 
wanneer een particulier of openbaar lid van de gemeenschappelijke onderneming zijn 
professionele of officiële capaciteit kan exploiteren. Ook de belangen van de particuliere en de 
openbare sector verschillen sterk: terwijl het programma voor de particuliere sector 
hoofdzakelijk een commercieel belang heeft, moet de openbare sector andere doelstellingen 
nastreven die een algemeen belang vertegenwoordigen en deze sector dient zonder meer 
onafhankelijk van industriële of commerciële belangen te handelen.
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Een van de belangrijkste taken van de gemeenschappelijke onderneming is de voorbereiding en 
uitvoering van de aanbestedingen voor de ontwikkelingsfase. Om belangenconflicten te 
voorkomen moeten de leden van de gemeenschappelijke onderneming in een zodanige positie 
verkeren dat geen sprake kan zijn van mogelijke belangenconflicten. Aan het einde van de 
procedure worden specifieke contracten tussen de gemeenschappelijke onderneming en haar 
leden gesloten waarin inhoudelijke, technische en financiële regelingen zijn opgenomen.

De rol van Eurocontrol als stichtend lid van de gemeenschappelijke onderneming wordt 
eveneens verduidelijkt. In specifieke overeenkomsten met de gemeenschappelijke onderneming 
moeten de modaliteiten voor het delen en gebruiken van de resultaten van de definitiefase 
worden omschreven.

Betrokkenheid van het Europees Parlement

De rapporteur wijst erop dat in het voorstel geen enkel gewag wordt gemaakt van de autoriteit 
voor de begrotingscontrole, terwijl toch een groot gedeelte van de activiteiten van de 
gemeenschappelijke onderneming via de communautaire begroting moet worden gefinancierd. 
Aangezien de gemeenschappelijke onderneming personeel in dienst heeft en communautaire 
steun ontvangt, lijkt het gewenst dat zij zich houdt aan de algemene begrotingsprocedures, zodat 
haar activiteiten beter kunnen worden gecontroleerd en het toezicht op de administratieve 
uitgaven kan worden verbeterd. Het Europees Parlement dient te worden geraadpleegd over de 
benoeming van de uitvoerend directeur, wijzigingen van het statuut, de verlenging van de 
eventuele financiering van de gemeenschappelijke onderneming en dient de status van 
waarnemer in de Raad van Bestuur te krijgen.

Aangezien de Raad van Bestuur veel belangrijke taken heeft, is een evenwichtiger 
vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur noodzakelijk overeenkomstig de volgende criteria: 
openbare organen, intergouvernementele instellingen, particuliere sector. Het stemrecht is in 
evenwicht en wordt gewogen naar gelang de financiële deelname.

Met betrekking tot de benoeming van de uitvoerend directeur dient de Commissie, na 
raadpleging van de vertegenwoordiger van het Europees Parlement, een lijst van drie mogelijke 
kandidaten aan de Raad van Bestuur voor te leggen. Zijn ambtstermijn van vijf jaar kan 
maximaal met drie jaar worden verlengd.

Conclusies

• SESAR is de eerste gemeenschappelijke onderneming op basis van een publiek-privaat 
partnerschap (PPP) en schept in die zin een precedent.

• SESAR en GALILEO zijn tweelingprojecten met voor de middellange en lange termijn 
vastgestelde doelstellingen en financiële rendementen.

• SESAR en de wetgeving inzake het gemeenschappelijk luchtruim kunnen een groot aantal 
stabiele banen bieden en deze mogelijkheid is een extra argument voor de realisering van dit 
project.
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