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PR_CNS_art51am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia wspólnego 
przedsiębiorstwa w celu realizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym 
nowej generacji (SESAR)
(COM (2005)0602 – C6-0002/2006 –2005/0235 (CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM (2005)0602)1,

– uwzględniając art. 171 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z 
Parlamentem (C6-0002/2006),

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

– uwzględniając art. 51 i 35 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Transportu i Turystyki (A6-0000/2006),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 
traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez 
Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 6

(6) Po fazie definiowania nastąpi faza 
realizacji planu modernizacji zarządzania 
ruchem lotniczym we Wspólnocie, która 

(6) Po fazie definiowania nastąpią dwie
kolejne fazy: rozwoju (lata 2008-2013) i 
rozmieszczenia (lata 2014-2020).

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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została podzielona na dwa kolejne etapy: 
rozwoju (lata 2008-2013) i rozmieszczenia 
(lata 2014-2020).

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę należy rozpatrywać łącznie z poprawką do art. 1 ust. 1a (nowy), której 
uzasadnienie dowodzi słuszności istnienia trzech oddzielnych i niezależnych od siebie faz.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 6 a (nowy)

 (6a) W każdej fazie powinny być ustalane 
główne składające się na nią elementy. W 
szczególności w przypadku fazy 
rozmieszczenia należy określić możliwe 
przepisy prawne dotyczące wniosku, który 
zostanie wówczas złożony.

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę należy rozpatrywać razem z poprawką do art. 1 ust. 1a (nowy), która 
zawiera pełniejsze uzasadnienie.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 7

[(7) Zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 550/2004 opłaty trasowe mogą 
zapewnić środki na finansowanie 
projektów przeznaczonych do wspierania 
określonych kategorii użytkowników 
przestrzeni powietrznej i/lub dostawców 
służb nawigacji lotniczej w celu poprawy 
zbiorowej infrastruktury nawigacji 
lotniczej, zapewniania służb nawigacji 
lotniczej oraz wykorzystania przestrzeni 
powietrznej.]

[(7) Zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 550/2004 opłaty trasowe mogą 
zapewnić środki na finansowanie 
projektów przeznaczonych do wspierania 
określonych kategorii użytkowników 
przestrzeni powietrznej i/lub dostawców 
służb nawigacji lotniczej w celu poprawy 
zbiorowej infrastruktury nawigacji 
lotniczej, zapewniania służb nawigacji 
lotniczej oraz wykorzystania przestrzeni 
powietrznej.]

Uzasadnienie

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) zakłada istnienie wiarygodnego mechanizmu 
finansowania wspólnego projektu. O ile finansowanie publiczne zostało zagwarantowane w 
porozumieniu budżetowym na lata 2007 – 2013 zawartym pomiędzy dwoma organami - Radą 
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i Parlamentem, o tyle sektor prywatny początkowo sprzeciwiał się opłatom trasowym, ale do 
tej pory nie zaproponował alternatywnego mechanizmu dotyczącego jego wkładu 
finansowego. Dlatego też w przedmiotowym dokumencie ten punkt uzasadnienia i 
odpowiadające mu artykuły zostaną tymczasowo zawieszone.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 12

(12) Uwzględniając liczbę uczestników, 
których trzeba będzie włączyć do tego 
procesu, oraz potrzebne środki finansowe i 
fachową wiedzę techniczną, niezbędne jest 
ustanowienie osoby prawnej zdolnej 
zapewnić skoordynowane zarządzanie 
środkami finansowymi przekazanymi na 
rzecz projektu SESAR w jego fazie 
wdrażania.

(12) Uwzględniając liczbę uczestników, 
których trzeba będzie włączyć do tego 
procesu, oraz potrzebne środki finansowe i 
fachową wiedzę techniczną, niezbędne jest 
ustanowienie osoby prawnej zdolnej 
zapewnić skoordynowane zarządzanie 
środkami finansowymi przekazanymi na 
rzecz projektu SESAR w jego fazie 
rozwoju.

Uzasadnienie

W tekście Komisji nie sprecyzowano w sposób jasny faktu, że „wdrożenie" nie stanowi 
odrębnej fazy. Wdrożenie – zgodnie z poprawką do art. 1 ust. 1a (nowy) jest obecne we 
wszystkich trzech fazach.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 13

(13) Podmiot ten, któremu powierzono
zarządzanie publicznym programem 
badawczym będącym przedmiotem 
europejskiego zainteresowania, należy 
uznać za organizację międzynarodową w 
rozumieniu art. 15 ust. 10 tiret drugie 
szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z 
dnia 17 maja 1977 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstwa państw 
członkowskich odnoszących się do 
podatków obrotowych - wspólny system 
podatku od wartości dodanej: jednolicona
podstawa wymiaru podatku oraz art. 23 ust. 
1 tiret drugie dyrektywy Rady 92/12/EWG 
z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie 
ogólnych warunków dotyczących wyrobów 
objętych podatkiem akcyzowym, ich 
przechowywania, przemieszczania oraz 

(13) Podmiot ten jest odpowiedzialny za
zarządzanie publicznym programem 
badawczym będącym przedmiotem 
europejskiego zainteresowania w 
rozumieniu art. 15 ust. 10 tiret drugie 
szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z 
dnia 17 maja 1977 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstwa państw 
członkowskich odnoszących się do 
podatków obrotowych - wspólny system 
podatku od wartości dodanej: ujednolicona
podstawa wymiaru podatku oraz art. 23 ust. 
1 tiret drugie dyrektywy Rady 92/12/EWG 
z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie 
ogólnych warunków dotyczących wyrobów 
objętych podatkiem akcyzowym, ich 
przechowywania, przemieszczania oraz 
kontrolowania.
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kontrolowania.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka powinna być rozpatrywana w kontekście innej poprawki do art. 2 ust. 2, 
zgodnie z którą „wspólne przedsiębiorstwa” nie są automatycznie uznawane za „organizacje 
międzynarodowe".

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 17

(17) Głównym zadaniem Wspólnego 
Przedsiębiorstwa powinna być organizacja 
i koordynacja projektu SESAR poprzez 
połączenie finansowania przez sektor 
publiczny i prywatny, przy wsparciu 
zewnętrznych zasobów technicznych, 
głównie pochodzących od jego członków, 
a w szczególności w oparciu o 
doświadczenia Eurocontrol.

(17) Głównym zadaniem Wspólnego 
Przedsiębiorstwa powinna być organizacja 
i koordynacja projektu SESAR poprzez 
połączenie finansowania przez sektor 
publiczny i prywatny, przy wsparciu 
zewnętrznych zasobów technicznych, 
głównie pochodzących od jego członków, 
a w szczególności w oparciu o 
doświadczenia zebrane przez Eurocontrol 
i Europejską Agencję Kosmiczną.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna poprawką do art. 3 ust. 1 Załącznika, w której została 
dodana Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) i w której podano powody dla tej decyzji. 

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 18

(18) Siedzibę wspólnego przedsiębiorstwa 
należy umieścić w Brukseli, głownie w 
celu ułatwienia komunikacji z członkami 
założycielskimi.

(18) Siedzibę wspólnego przedsiębiorstwa 
należy ustanowić zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia Rady 
58/2003, głownie w celu ułatwienia 
komunikacji z członkami założycielskimi.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę rozporządzenie Rady nr 58/2003 z dnia 19.12.2003 r. niniejszą poprawkę 
należy rozpatrywać razem z poprawką do art. 1 ust. 3.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 19
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[(19) Użytkownicy przestrzeni powietrznej 
wpłacając opłaty trasowe przyczyniają się 
finansowo do wspierania wysiłków w 
zakresie badań i rozwoju w sektorze 
zarządzania ruchem powietrznym. Z tego 
względu należy im przyznać właściwą 
reprezentację w ramach wspólnego 
przedsiębiorstwa.]

[(19) Użytkownicy przestrzeni powietrznej 
wpłacając opłaty trasowe przyczyniają się 
finansowo do wspierania wysiłków w 
zakresie badań i rozwoju w sektorze 
zarządzania ruchem powietrznym. Z tego 
względu należy im przyznać właściwą 
reprezentację w ramach wspólnego 
przedsiębiorstwa.]

Uzasadnienie

Podobnie jak inne artykuły, niniejszy punkt uzasadnienia zostaje zawieszony do czasu 
zapewnienia wiążącego mechanizmu finansowania SESAR partnerstwo publiczno-prywatne.

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 20

(20) Zasady organizacji i funkcjonowania 
wspólnego przedsiębiorstwa należy 
określić w statusie wspólnego 
przedsiębiorstwa.

(20) Zasady organizacji, funkcjonowania, 
unikania konfliktów interesów oraz 
procedura mianowania urzędników
wspólnego przedsiębiorstwa należy 
określić w statucie wspólnego 
przedsiębiorstwa, który znajduje się w 
Załączniku.

Uzasadnienie

Należy uwzględnić dwie inne poprawki do art. 3 ust. 1 i do art. 6 ust. 1 Załącznika.

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 20 a (nowy)

 (20a) Parlament Europejski powinien 
otrzymać status obserwatora w radzie 
administracyjnej wspólnego 
przedsiębiorstwa SESAR.

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę należy rozpatrywać łącznie z poprawką do art. 3 ust. 2 Załącznika, biorąc 
pod uwagę stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 6 września 2005 r. (zob. 
sprawozdanie Etelki Barsi-Pataky w sprawie programu Galileo A6-0212/2005).
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Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 21 a (nowy)

 (21a) Wnioski o przystąpienie nowych 
członków powinny być pozytywnie 
przyjmowane, zgodnie z przepisami art. 1 
ust. 3 Załącznika.

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę należy rozpatrywać łącznie z poprawką do art. 5a (nowy), poprawką do 
art. 1 ust. 3a (nowy) Załącznika, poprawką do art. 4 ust. 1 Załącznika, poprawką do art. 4 
ust. 2 Załącznika i poprawką do art. 5a (nowy) Załącznika.

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 21 b (nowy)

 (21b) Co trzy lata Komisja powinna 
składać Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie ze stosowania tego 
rozporządzenia i, jeśli uzna za stosowne, 
składać propozycje poprawek do tego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę należy rozpatrywać łącznie z poprawką do art. 6a (nowy)

Poprawka 13
Artykuł 1 ustęp 1

1. W celu realizacji fazy wdrożenia 
projektu modernizacji zarządzania ruchem 
lotniczym w Europie, zwanego dalej 
„projektem SESAR” ustanawia się 
wspólne przedsiębiorstwo, zwane 
„wspólne przedsiębiorstwo SESAR” na 
okres trwający do dnia 31 grudnia 2013 r.

1. Ustanawia się wspólne 
przedsiębiorstwo, zwane „wspólne 
przedsiębiorstwo SESAR”, którego 
głównym celem jest zarządzanie 
działaniami w ramach fazy rozwoju 
projektu SESAR i modernizacja
zarządzania ruchem lotniczym w Europie 
(ATM), zwane dalej „projektem SESAR” 
na okres trwający od dnia zatwierdzenia 
przez Radę planu generalnego ATM, o 
którym mowa w art. 1a, do końca drugiej 
fazy.
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Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest doprecyzowanie tekstu Komisji i wyjaśnienie użytych w nim 
pojęć, jak również zdefiniowanie fazy rozwoju.

Poprawka 14
Artykuł 1 ustęp 1 a (nowy)

 1a. Projekt SESAR obejmuje trzy fazy:
a. „fazę definiowania”, mającą na celu 
określenie różnych opcji 
terminologicznych i działań, które należy 
podjąć, priorytetów programów 
modernizacji i planowania operacyjnego. 
Faza ta rozpoczęła się październiku 
2005 r. powinna zakończyć się w grudniu 
2007 r. opracowaniem planu generalnego 
ATM. Plan ten jest realizowany przez 
konsorcjum przedsiębiorstw pod 
nadzorem Eurocontrol.
b. „fazę rozwoju”, która rozpocznie się w 
dniu 1 stycznia 2008 r., po zatwierdzeniu 
planu generalnego ATM przez Radę, 
działającą na wniosek Komisji i po 
zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego. Faza rozwoju zakończy się 
w dniu 31 grudnia 2013 r.
c. „fazę rozmieszczenia”, która rozpocznie 
się w dniu 1 stycznia 2014 r. i zakończy w 
dniu 31 grudnia 2020 r. i będzie 
obejmowała zakrojone na szeroką skalę 
stworzenie i realizację nowej 
infrastruktury ATM. Komisja złoży 
wniosek do Parlamentu Europejskiego i 
Rady określający:
i. przejście z fazy rozwoju do fazy 
rozmieszczenia,
ii. mechanizmy zwrotu kosztów, które 
każdy organ, który przejmie obowiązki 
wspólnego przedsiębiorstwa SESAR, 
będzie musiał zastosować, oraz
iii. przekazanie dóbr materialnych i 
niematerialnych nowemu organowi, który 
przejmie obowiązki wspólnego 
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przedsiębiorstwa SESAR. 

Uzasadnienie

W celu zapewnienia lepszych uregulowań i jasnego określenia zakresu odpowiedzialności 
niniejsze rozporządzenie powinno definiować poszczególne fazy pod względem czasu trwania 
i celów, które należy osiągnąć w każdej z trzech faz, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
obowiązków legislatorów i innych zainteresowanych podmiotów.

Poprawka 15
Artykuł 1 ustęp 1 b (nowy)

 1b. Zakres, zarządzanie, finansowanie i 
okres trwania wspólnego przedsiębiorstwa 
SESAR są, tam, gdzie to właściwe, 
poddawane przeglądowi przez Radę, 
odpowiednio do rozwoju projektu i 
zgodnie z „planem generalnym ATM”, 
przy uwzględnieniu oceny, o której mowa 
w art. 6, i klauzuli przeglądu, określonej w 
art. 6a (nowy) tego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z logiką grupy roboczej Rady, aczkolwiek, sądząc z 
doświadczenia wspólnego przedsiębiorstwa Galileo, jest to konieczny przepis prawny.

Poprawka 16
Artykuł 1 ustęp 2 pierwsze zdanie

2. Wspólne przedsiębiorstwo ma na celu 
zapewnienie modernizacji systemu 
zarządzania ruchem lotniczym poprzez 
połączenie wysiłków w zakresie badań i 
rozwoju we Wspólnocie. Jest ono 
odpowiedzialne przede wszystkim za 
wykonanie następujących zadań:

2. Wspólne przedsiębiorstwo ma na celu 
zapewnienie modernizacji systemu 
zarządzania ruchem lotniczym poprzez 
koordynację i koncentrację wszystkich 
istotnych działań w dziedzinie badań i 
rozwoju. Jest ono odpowiedzialne przede 
wszystkim za wykonanie następujących 
zadań:

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z poprzednich poprawek dotyczących definicji fazy rozwoju.
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Poprawka 17
Artykuł 1 ustęp 2 tiret pierwsze

- organizację i koordynację wdrożenia
projektu SESAR, zgodnie z planem
modernizacji zarządzania ruchem 
lotniczym w Europie opracowanym przez 
Europejską Agencję Bezpieczeństwa 
Lotniczego (Eurocontrol), dalej zwanym 
„planem” poprzez połączenie funduszy 
publicznych i prywatnych;

- organizację i koordynację działań w 
ramach projektu SESAR, zgodnie z 
planem generalnym ATM, będącym 
efektem fazy definiowania projektu
zarządzanego przez Europejską Agencję 
Bezpieczeństwa Lotniczego (Eurocontrol), 
poprzez połączenie funduszy publicznych i 
prywatnych i zarządzanie nimi w ramach 
jednej struktury;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wynika z poprzednich poprawek dotyczących definicji fazy rozwoju.

Poprawka 18
Artykuł 1 ustęp 2 tiret drugie a (nowy)

 - zapewnianie niezbędnego finansowania 
dla działań prowadzonych w fazie rozwoju 
projektu SESAR zgodnie z planem 
generalnym ATM;

Uzasadnienie

Kwestia finansowania zasługuje na szczególną uwagę.

Poprawka 19
Artykuł 1 ustęp 2 akapit pierwszy a (nowy)

 - zapewnianie zaangażowania 
uczestników zarządzania ruchem 
lotniczym w Europie, zarówno w zakresie 
podejmowania decyzji, jak i 
finansowania;

Uzasadnienie

Dodanie powyższego tekstu jest potrzebne ze względu na znaczącą rolę, jaką dzięki 
doświadczeniu i zgromadzonej wiedzy odgrywają podmioty uczestniczące w zarządzaniu 
ruchem lotniczym w Europie. 
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Poprawka 20
Artykuł 1 ustęp 3

3. Siedziba wspólnego przedsiębiorstwa 
mieści się w Brukseli.

3. Siedziba wspólnego przedsiębiorstwa 
jest wyznaczana zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Rady 58/2003.

Uzasadnienie

Siedziba wspólnego przedsiębiorstwa SESAR nie powinna być ustanawiana na mocy tego 
rozporządzenia. Decyzję tę powinna podjąć Rada Europejska zgodnie z zasadami leżącymi u 
podstaw decyzji w sprawie siedzib agencji (zob. rozporządzenie Rady nr 58/2003 z 
19.12.2002) i innych organów i służb WE.

Poprawka 21
Artykuł 2 ustęp 2

2. Wspólne przedsiębiorstwo uznaje się za 
organizację międzynarodową w 
rozumieniu art. 15 ust. 10 tiret drugie 
dyrektywy 77/388/EWG i art. 23 ust. 1 
tiret drugie dyrektywy 92/12/EWG.

skreślony

Uzasadnienie

Dyrektywa 77/388/EWG i dyrektywa 92/12/EWG nie zezwalają, aby wspólne 
przedsiębiorstwa były uznawane za „organizacje międzynarodowe”, chyba że są instytucjami 
w pełni publicznymi. Wspólne przedsiębiorstwo (którego organy decyzyjne obejmują sektor 
zarówno prywatny, jak i publiczny) posiadające uprawnienia do zawierania umów 
międzynarodowych będzie nowym bytem w porządku prawnym UE, który wcześniej nie był 
obecny w prawodawstwie WE.

Poprawka 22
Artykuł 3 ustęp 1

1. Przyjmuje się Statut wspólnego 
przedsiębiorstwa zamieszczony w 
Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

1. Przyjmuje się Statut wspólnego 
przedsiębiorstwa zamieszczony w 
Załączniku do niniejszego rozporządzenia i 
stanowiący integralną część niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu wykazanie, że załączniki do instrumentów prawnych stanowią 
nieodłączną część wniosku prawnego, do którego są załączone. Zostało to podkreślone w 
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szeregu orzeczeń Trybunału, jednak do tej pory do Trybunału nie została wniesiona sprawa 
dotycząca wspólnego przedsiębiorstwa. Stąd też konieczność podkreślenia tego aspektu.

Poprawka 23
Artykuł 3 ustęp 2

2. Statut ten można zmieniać zgodnie z 
procedurą określoną w art. 5 ust. 2, 
szczególnie w odniesieniu do art. 3, 4, 5, 6 
oraz 8 statutu.

2. Statut ten można zmieniać zgodnie z 
procedurą określoną w art. 6a.

Uzasadnienie

Dla zapewnienia przejrzystości i zgodnie ze wskazówkami w sprawie „lepszego stanowienia 
prawa” we wniosku prawnym powinien znajdować się jeden artykuł określający procedurę 
wprowadzania wszelkich zmian uznanych za konieczne przez instytucje UE, która nie byłaby 
inicjowana lub przeprowadzana przez organ „wspólnego przedsiębiorstwa”. Patrz również 
poprawka do art. 6a (nowy) rozporządzenia.

Poprawka 24
Artykuł 4 ustęp 1 litera a) i b)

[a) z wkładów jego członków zgodnie z 
art. 1 jego statutu oraz

b) części należności opłat trasowych w 
znaczeniu art. 15 ust. 3 lit. e) tiret drugie 
rozporządzenia (WE) nr 550/2004. 
Komisja określa, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 15 ust. 4 rozporządzenia 
(WE) nr 550/2004 sposoby pobierania i 
wykorzystania tych opłat.]

[a) z wkładów jego członków zgodnie z 
art. 1, 3 i 11 jego statutu oraz

b) części należności opłat trasowych w 
znaczeniu art. 15 ust. 3 lit. e) tiret drugie 
rozporządzenia (WE) nr 550/2004. 
Komisja składa do Parlamentu
Europejskiego i Rady wniosek określający 
sposoby pobierania i wykorzystania tych 
opłat.]

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zawieszona w związku ze sprzeciwem sektora prywatnego wobec 
opłat trasowych, co zostało zaznaczone jako […].Do tej pory sprawozdawcy nie został 
przedstawiony żaden alternatywny mechanizm, który zobowiązywałby sektor prywatny do 
wnoszenia wkładu finansowego. Mimo to proponowany jest przepis prawny, ponieważ 
wymienione są w nim zobowiązania finansowe sektora prywatnego w partnerstwie publiczno-
prywatnym (PPP). Właściwe i pożądane jest, aby kwestie te zostały poddane pod debatę w 
Parlamencie Europejskim i aby zostały ustalone pewne wytyczne dotyczące PPP. Stąd wynika 
potrzeba oddzielnego instrumentu prawnego, a nie instrumentu prawnego Komisji, który 
musiałby zostać zatwierdzony w drodze procedury komitologii.
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Poprawka 25
Artykuł 4 ustęp 3

3. Wszystkie wkłady finansowe Wspólnoty 
na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa 
zostaną wstrzymane w terminie 
wymienionym w art. 1.

3. Wszystkie wkłady finansowe Wspólnoty 
na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa 
zostaną wstrzymane w terminie 
wymienionym w art. 1, chyba że 
Parlament Europejski i Rada w oparciu o 
wniosek Komisji zadecydują inaczej.

Uzasadnienie

Opcja dodatkowego wkładu WE powinna istnieć jako instrument prawny. Jednak przyznanie 
wkładu WE powinno być poprzedzone właściwą i wcześniej ustanowioną procedurą 
budżetową.

Poprawka 26
Artykuł 5 ustęp 1

1. Komitet ds. Jednolitej Przestrzeni 
Powietrznej powołany na mocy art. 5 
rozporządzenia (WE) nr 549/2004, zwany 
dalej „Komitetem”, jest regularnie 
informowany na temat przebiegu prac 
wspólnego przedsiębiorstwa. W tym celu 
Komisja wpisuje do programu spotkań
Komitetu punkt dotyczący programu 
SESAR.

1. Komitet ds. Jednolitej Przestrzeni 
Powietrznej powołany na mocy art. 5 
rozporządzenia (WE) nr 549/2004, zwany 
dalej „Komitetem”, jest regularnie 
informowany na temat przebiegu prac 
wspólnego przedsiębiorstwa SESAR. W 
tym celu Komisja wpisuje do programu 
spotkań Komitetu punkt dotyczący 
programu SESAR.

Uzasadnienie

Zostało dodane proste rozjaśnienie tekstu.

Poprawka 27
Artykuł 5 ustęp 2 a (nowy)

 2a. Stanowisko Komisji w radzie 
administracyjnej w odniesieniu do 
podejmowania decyzji dotyczących 
przeprowadzania dostosowań 
technicznych planu generalnego ATM jest 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
określoną w art. 3 decyzji 1999/468/WE.
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Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę należy rozpatrywać razem z nowym art. 6a w sprawie klauzuli przeglądu. 
Innymi słowy, poprawka ta uprawnia Komisję do przyjęcia stanowiska w sprawie zmian 
technicznych do planu generalnego ATM jedynie po zastosowaniu „doradczej procedury” 
komitologii.

Poprawka 28
Artykuł 5 a (nowy)

 Artykuł 5a
Przystąpienie nowych członków
Komisja powiadamia Radę i Parlament 
Europejski o przystąpieniu nowych 
członków. Jakikolwiek udział nowych 
członków, łącznie z udziałem członków z 
państw trzecich, przedkładany jest Radzie 
i Parlamentowi Europejskiemu do 
zatwierdzenia.

Uzasadnienie

Ten przepis prawny pochodzi od wspólnego przedsiębiorstwa Galileo (rozp. (WE) nr 
876/2002), z niewielką zmianą dotyczącą roli Parlamentu Europejskiego. Jest to konieczny 
warunek dla partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), jakim jest wspólne przedsiębiorstwo 
SESAR.

Poprawka 29
Artykuł 6 a (nowy)

 Artykuł 6a
Przegląd

Jeżeli Komisja uzna, lub jeżeli Rada lub 
Parlament Europejski w drodze procedury 
komitologii złożą wniosek, aby część 
niniejszego rozporządzenia i jego 
przepisów została poddana przeglądowi
lub częściowo zmieniona, wówczas 
Komisja składa właściwy wniosek prawny 
zgodnie z procedurą ustanowioną w 
traktacie WE.



PE 374.009v01-00 18/33 PR\613344PL.doc

PL

Uzasadnienie

Jest to istotna poprawka o charakterze proceduralnym mająca na celu zagwarantowanie
prerogatyw Parlamentu Europejskiego w prawodawstwie wspólnotowym.

Poprawka 30
Załącznik artykuł 1ustęp 2 tiret trzecie

- wszystkie inne przedsiębiorstwa lub 
podmioty publiczne lub prywatne.

- wszystkie inne przedsiębiorstwa lub 
podmioty publiczne lub prywatne, które 
zawarły przynajmniej jedną umowę ze 
Wspólnotą Europejską w dziedzinie 
transportu lotniczego. 

Uzasadnienie

Ze względu na charakter wspólnego przedsiębiorstwa SESAR jako partnerstwa publiczno-
prywatnego, należy ustanowić rozsądne warunki związane z członkostwem we wspólnym 
przedsiębiorstwie. Celem niniejszej poprawki jest dodanie jednego warunku, tj. zawarcie 
umowy z WE. [...] są potrzebne, ponieważ wciąż nie otrzymano wnioskowanego 
doprecyzowania.

Poprawka 31
Załącznik artykuł 1ustęp 3

3. Wszelkie wnioski o przystąpienie na 
mocy art. 2 kieruje się do dyrektora 
wykonawczego, który przekazuje je radzie 
administracyjnej.

Rada administracyjna decyduje czy są 
podstawy do przyjęcia lub odrzucenia 
wniosku. W przypadku decyzji 
pozytywnej, dyrektor wykonawczy 
negocjuje warunki przystąpienia i 
przedstawia je radzie administracyjnej. 
Warunki te mogą między innymi 
obejmować postanowienia dotyczące 
wkładu finansowego oraz reprezentacji w 
radzie administracyjnej.

3. Wszelkie wnioski o przystąpienie na 
mocy art. 2 kieruje się do dyrektora 
wykonawczego, który przekazuje je radzie 
administracyjnej.

Rada administracyjna doradza Komisji czy 
są podstawy do przyjęcia lub odrzucenia 
wniosku, a Komisja, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 5a, składa w tej 
sprawie wniosek. W przypadku decyzji 
pozytywnej, dyrektor wykonawczy 
negocjuje warunki przystąpienia i 
przedstawia je radzie administracyjnej. 
Warunki te mogą między innymi 
obejmować postanowienia dotyczące 
wkładu finansowego oraz reprezentacji w 
radzie administracyjnej.

Uzasadnienie

Jest to konieczne wyjaśnienie wynikające z art. 5a (nowy) niniejszego rozporządzenia, który 
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dotyczy przystąpienia nowych członków. Procedura powinna być jasno określona, nie 
pozostawiając miejsca na złą interpretację lub precedensy. Do instytucji UE należy 
rozwiązywanie takich kwestii, a nie do wspólnych przedsiębiorstw mających charakter PPP, 
jak na przykład SESAR.

Poprawka 32
Załącznik artykuł 1ustęp 3 a (nowy)

 3a. Mając na uwadze umowę, o której 
mowa w ust. 2, rada administracyjna, 
wnioskując o wydanie zezwolenia na 
negocjowanie warunków przystąpienia z 
przedsiębiorstwem publicznym lub 
prywatnym, bierze pod uwagę w 
szczególności następujące kryteria:
- udokumentowaną wiedzę i 
doświadczenie w zarządzaniu ruchem 
lotniczym i/lub w wytwarzaniu sprzętu 
i/lub świadczeniu usług mających 
zastosowanie w zarządzaniu ruchem 
lotniczym,
- wkład w realizację planu generalnego 
ATM, jakiego można oczekiwać od tego 
przedsiębiorstwa lub podmiotu,
- solidność finansową tego 
przedsiębiorstwa lub podmiotu,
- potencjalny konflikt interesów.

Uzasadnienie

Jest to kontynuacja podstawowego warunku, o którym mowa w poprawce do art. 1 ust. 2 
akapit pierwszy a (nowy). Kryteria i procedura są tutaj dokładniej określone. Grupa robocza 
Rady wyraziła zgodę na podobnie brzmiący tekst. Poprawkę tę należy rozpatrywać razem z 
poprawką do art. 5a (nowy).

Poprawka 33
Załącznik artykuł 3 ustęp 1

1. W skład rady administracyjnej wchodzą:

a) przedstawiciele wszystkich członków 
wspólnego przedsiębiorstwa; 

b) przedstawiciel użytkowników 

1. W skład rady administracyjnej wchodzą:

a) przedstawiciele wszystkich członków 
wspólnego przedsiębiorstwa; 

b) przedstawiciel wojska;



PE 374.009v01-00 20/33 PR\613344PL.doc

PL

przestrzeni powietrznej;

c) przedstawiciel służb nawigacji lotniczej;

d) przedstawiciel podmiotów sprzętu 
lotniczego;

e) przedstawiciel portów lotniczych;

f) przedstawiciel organów 
przedstawicielskich personelu sektora 
zarządzania ruchem lotniczym.

c) przedstawiciel ESA;

d) pięciu przedstawicieli Branżowego
Organu Konsultacyjnego;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zapewnienie większej równowagi w składzie rady 
administracyjnej zgodnie z następującymi kryteriami: „instytucje publiczne" (KE, EBI, 
państwa trzecie i wojsko) powinny być reprezentowane; „organizacje międzyrządowe" 
(Eurocontrol i ESA), wnoszące wkład finansowy lub w naturze, również powinny być 
reprezentowane; „sektor prywatny" powinien być stosownie reprezentowany, jak zostało to
określone w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 549/2004. 

Poprawka 34
Załącznik artykuł 3 ustęp 2

2. Przedstawiciele określeni w ust. 1 lit. b), 
c), d), e) oraz f) są desygnowani przez 
Branżowy Organ Konsultacyjny, 
powołany na mocy art. 6 rozporządzenia 
(WE) nr 549/2004.

2. Parlament Europejski ma status 
obserwatora w radzie administracyjnej.

Uzasadnienie

Skreślenie wynika z poprawki do art. 3 ust. 1. Jednak dodanie dotyczy roli Parlamentu 
Europejskiego we wspólnym przedsiębiorstwie o charakterze PPP. Status obserwatora, który 
zostanie przyznany Parlamentowi Europejskiemu, opiera się na dwóch podstawach: 
kontrolowaniu przez Parlament partnerstw publiczno-prywatnych biorących udział w 
przekształcaniu finansowania na badania w służbę publiczną oraz pełnionej na równi z Radą 
roli w zakresie budżetu.

Poprawka 35
Załącznik artykuł 3 ustęp 2 a (nowy)

 2a. Radzie administracyjnej przewodniczy 
przedstawiciel Komisji.
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Uzasadnienie

Jest to konieczny przepis ustalony na szczeblu Rady.

Poprawka 36
Załącznik artykuł 4 ustęp 1

1. Przedstawiciele określeni w art. 3, ust. 1 
lit. a) i b) korzystają z prawa głosu.

1. Wszyscy przedstawiciele określeni w art. 
3, ust. 1 dysponują głosami ważonymi
proporcjonalnie do ich udziału w 
funduszach wspólnego przedsiębiorstwa 
SESAR i zgodnie z postanowieniami ust. 
2.

Uzasadnienie

Proponowana jest nowa równowaga reprezentacji i ważenia głosów, związana z wkładem 
finansowym każdego przedstawiciela w radzie administracyjnej.

Poprawka 37
Załącznik artykuł 4 ustęp 2

2. Członkowie wspólnego przedsiębiorstwa 
dysponują liczbą głosów proporcjonalną 
do ich udziału w funduszach wspólnego 
przedsiębiorstwa. Jednak, zarówno
Wspólnota jak i Eurocontrol dysponują po 
co najmniej 30 % całkowitej liczby głosów, 
a przedstawiciel użytkowników przestrzeni 
powietrznej określony w art. 3, ust. 1 lit. b) 
dysponuje co najmniej 10 % całkowitej 
liczby głosów.

2. Podział głosów i całkowita liczba 
głosów są następujące:

a) Wspólnota jak i Eurocontrol dysponują 
po co najmniej 25% głosów;

b) ESA dysponuje 5% głosów;
c) Branżowy Organ Konsultacyjny 
dysponuje 25% głosów;
d) EBI dysponuje 5% głosów;
e) pozostałe głosy otrzymują wszystkie 
inne publiczne (lub prywatne) 
przedsiębiorstwa lub podmioty z państw 
trzecich.
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma dwa cele. Pierwszym jest zapewnienie przejrzystości przy ważeniu 
głosów poprzez odniesienie do podmiotów do nich upoważnionych. Drugim jest zapewnienie 
odpowiedniej zależności pomiędzy finansowaniem a ważeniem głosów. [...] są potrzebne,
ponieważ wciąż nie otrzymano wnioskowanego doprecyzowania.

Poprawka 38
Załącznik artykuł 4 ustęp 5

5. Wszelkie decyzje związane z 
przystąpieniem nowych członków w 
rozumieniu art. 1 ust. 2, z nominacją 
dyrektora wykonawczego i z rozwiązaniem 
wspólnego przedsiębiorstwa muszą 
uzyskać pozytywną opinię przedstawiciela 
Wspólnoty w radzie administracyjnej.

skreślony

Uzasadnienie

Wynika to z poprawki sprawozdawcy do art. 5a (nowy) w sprawie przystąpienia nowych 
członków.

Poprawka 39
Załącznik artykuł 5 ustęp 1 litera b)

b) podejmowanie decyzji w sprawie 
przystąpienia nowych członków;

b) składanie wniosków w sprawie 
przystąpienia nowych członków;

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zapewnienie zgodności z poprawkami do art. 5a (nowy) oraz art. 1
ust. 3 i art. 4 ust. 5 Załącznika. Rada administracyjna, po spełnieniu odpowiednich kryteriów, 
po prostu „wnioskuje” a nie decyduje. Podejmowanie decyzji w zakresie przystąpienia 
nowych członków należy do instytucji UE.

Poprawka 40
Załącznik artykuł 5 ustęp 1 litera c)

c) wyznaczanie dyrektora wykonawczego i 
zatwierdzanie struktury organizacyjnej;

c) wyznaczanie dyrektora wykonawczego, 
zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 6 
ust. 1 Załącznika, i zatwierdzanie struktury 
organizacyjnej;



PR\613344PL.doc 23/33 PE 374.009v01-00

PL

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę należy rozpatrywać razem z poprawką do art. 6 ust. 1 i 2 Załącznika w 
sprawie procedury wyznaczania dyrektora wykonawczego.

Poprawka 41
Załącznik artykuł 5 a (nowy)

 Artykuł 5a
Unikanie konfliktów interesów

1. Członkowie wspólnego przedsiębiorstwa 
SESAR lub rady administracyjnej SESAR 
i personel wspólnego przedsiębiorstwa 
SESAR nie uczestniczą w 
przygotowywaniu i ocenianiu zaproszeń 
do składania ofert w przetargach 
publicznych ani w procedurach udzielania 
zamówień w ramach tych przetargów, 
jeżeli są oni właścicielami podmiotów 
będących potencjalnymi kandydatami w 
tych przetargach, podpisali umowy o
partnerstwie z takimi podmiotami lub z 
podmiotami je reprezentującymi.
2. Członkowie wspólnego przedsiębiorstwa 
SESAR i uczestniczący w radzie
administracyjnej są zobowiązani do 
ujawnienia wszelkiej pośredniej lub 
bezpośredniej, osobistej lub korporacyjnej
korzyści w wyniku ustaleń rady 
administracyjnej w odniesieniu do 
wszelkich spraw wpisanych do porządku 
dziennego. Wymóg ten ma również 
zastosowanie w stosunku do członków
personelu w odniesieniu do zadań im 
wyznaczonych.
3. W oparciu o obowiązek ujawnienia, o 
którym mowa w ust. 2, rada 
administracyjna może zadecydować o 
wykluczeniu członków, uczestników lub 
personelu z procesu podejmowania decyzji 
lub wyznaczania zadań, przy których 
mógłby zaistnieć konflikt interesów. 
Wykluczeni członkowie, uczestnicy lub 
personel nie mają dostępu do informacji z 
dziedzin, w których mógłby zaistnieć 
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potencjalny konflikt interesów.

Uzasadnienie

Poprawka jest wynikiem konsultacji przeprowadzonych przez sprawozdawcę z 
przedstawicielami Rady i Komisji w sprawie potrzeby wyjaśnienia kwestii konfliktu interesów. 
Powyższy tekst został zaproponowany przez grupę roboczą Rady.

Poprawka 42
Załącznik artykuł 6 ustęp 1

1. Dyrektor wykonawczy jest 
odpowiedzialny za codzienne zarządzanie 
wspólnym przedsiębiorstwem i jest jego 
prawnym przedstawicielem. Wyznacza go 
rada administracyjna na podstawie 
propozycji Komisji. Jest on w pełni 
niezależny w wykonywaniu swej funkcji.

1. Dyrektor wykonawczy wyznaczany jest
przez radę administracyjną w oparciu o
dokonania oraz udokumentowane
umiejętności administracyjne i
kierownicze, a także odpowiednie
kompetencje i doświadczenie, z
zaproponowanej przez Komisję listy
przynajmniej trzech kandydatów, po
wysłuchaniu opinii przedstawiciela
powołanego przez Parlament Europejski. 
Rada administracyjna podejmuje decyzję 
większością trzech czwartych głosów 
swoich członków.

2. Kadencja dyrektora wykonawczego 
trwa pięć lat. Na wniosek Komisji, po 
wysłuchaniu opinii przedstawiciela 
powołanego przez Parlament Europejski i 
po dokonaniu oceny, może ona zostać 
jednokrotnie przedłużona na okres nie 
dłuższy niż trzy lata.

Uzasadnienie

Niniejsze dwa przepisy prawne pochodzą ze sprawozdania Giuseppe Garganiego(A6-
0355/2005) przyjętego przez Parlament Europejski w dni 13 grudnia 2005 r., ale wciąż 
czekającego na rozstrzygnięcie przez Radę. Wniosek Komisji i wspomniane sprawozdanie 
dotyczą kadencji dyrektora wykonawczego Europejskiego Organu Nadzoru GNSS. Dlatego 
też jest rzeczą słuszną, aby taka sama procedura prawna była stosowana w odniesieniu do
stanowiska dyrektora wykonawczego „wspólnego przedsiębiorstwa SESAR".

Poprawka 43
Załącznik artykuł 8 ustęp 1
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W celu wykonywania zadań określonych w 
art. 1 niniejszego rozporządzenia wspólne 
przedsiębiorstwo zawiera z Eurocontrol
umowę, zgodnie z którą:

1. W celu wykonywania zadań określonych 
w art. 1 niniejszego rozporządzenia 
wspólne przedsiębiorstwo zawiera ze 
swoimi członkami szczególne umowy.

Uzasadnienie

Mając na uwadze rozumowanie, zgodnie z którym została sporządzona poprawka do art. 3, 
wszyscy członkowie wspólnego przedsiębiorstwa powinni zawrzeć takie umowy.

Poprawka 44
Załącznik artykuł 8 litera a) i b)

a) Eurocontrol dzieli się ze wspólnym 
przedsiębiorstwem rezultatami fazy
definiowania;

b) Eurocontrol powierza się następujące
zadania, które wynikają z realizacji 
„planu” jak również związanych z nim 
funduszy:

1a. Rola i wkład Eurocontrol są określone 
w umowie zawartej ze wspólnym 
przedsiębiorstwem SESAR. Umowa ta:

a) określa warunki udziału w rezultatach
fazy definiowania i ich wykorzystania
razem ze wspólnym przedsiębiorstwem;

b) opisuje zadania i obowiązki 
Eurocontrol w zakresie wdrożenia „planu
generalnego ATM”, takie jak:

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu wyjaśnienie roli i zakresu obowiązków Eurocontrol w trakcie „fazy 
rozwoju” i powinna być rozpatrywana razem z poprawką do art. 8 ust. 1 Załącznika.

Poprawka 45
Załącznik artykuł 8 ustęp 1 b (nowy)

 1. Umowy szczególne są również 
zawierane z:
a) Europejską Agencją Kosmiczną oraz
b) Branżowym Organem Konsultacyjnym.
Projekty umów będą przekazywane Radzie 
i Parlamentowi Europejskiemu w celach
informacyjnych.
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Uzasadnienie

Poprawka ta jest konieczna ze względu na wcześniejsze poprawki do art. 3 i art. 8 ust. 1. 
Ponadto przedłożenie projektu umowy Radzie i Parlamentowi stanowi poprawne 
zastosowanie zmienionej decyzji Rady w sprawie komitologii.

Poprawka 46
Załącznik artykuł 11 ustęp 1

[ 1.Dochody wspólnego przedsiębiorstwa 
pochodzą z wkładów jego członków oraz 
ewentualnie części należności opłat 
trasowych w znaczeniu art. 15 ust. 3 lit. e) 
tiret drugie rozporządzenia (WE) nr 
550/2004. ]

[ 1.Dochody wspólnego przedsiębiorstwa 
pochodzą z wkładów jego członków oraz 
części należności opłat trasowych w 
znaczeniu art. 15 ust. 3 lit. e) tiret drugie 
rozporządzenia (WE) nr 550/2004. ]

Uzasadnienie

Poprawka wynika z poprawki do art. 4 rozporządzenia i w zasadzie zostaje ona zawieszona
[...].

Poprawka 47
Załącznik artykuł 11 ustęp 3

3. Członkowie określeni w art. 1 ust. 2 tiret 
drugie i trzecie zobowiązują się wpłacić 
wstępny wkład w kwocie co najmniej 
10 mln EUR w ciągu roku od akceptacji 
ich członkostwa we wspólnym 
przedsiębiorstwie. Kwotę tę zmniejsza się 
do 5 mln EUR dla członków, którzy 
przystąpią do wspólnego przedsiębiorstwa 
w ciągu 12 miesięcy od daty jego 
powołania.

3. Członkowie określeni w art. 1 ust. 2 tiret 
drugie i trzecie zobowiązują się wpłacić 
wstępny wkład w kwocie co najmniej 
10 mln EUR w ciągu roku od akceptacji 
ich członkostwa we wspólnym 
przedsiębiorstwie.

Uzasadnienie

Niniejsza klauzula uprzywilejowania ma charakter dyskryminacyjny w odniesieniu do 
pozostałych członków o których mowa w art. 1 ust. 1 dotyczącym członków-założycieli. 

Poprawka 48
Załącznik artykuł 11 ustęp 5

5. Możliwe są wkłady w naturze. Poddaje 5. Możliwe są wkłady w naturze i są one 
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się je ocenie pod względem wartości i
przydatności dla realizacji misji wspólnego 
przedsiębiorstwa.

określone w umowach, o których mowa w 
art. 8 Załącznika. Poddaje się je ocenie 
pod względem wartości i przydatności dla 
realizacji misji wspólnego 
przedsiębiorstwa.

Uzasadnienie

Poprawka wynika z poprawki do art. 8 ust. 1a (nowy) Załącznika.

Poprawka 49
Załącznik artykuł 11 ustęp 6

6. Rada administracyjna proponuje 
Komisji poziom i wymiar stawki części 
opłat trasowych określonych w ust. 1.

skreślony

Uzasadnienie

Poprawka wynika z poprawki do art. 4 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 50
Załącznik artykuł 17

Wspólne przedsiębiorstwo jest 
właścicielem wszelkich dóbr materialnych 
i niematerialnych, które zostały mu 
powierzone na okres fazy realizacji
projektu SESAR.

Wspólne przedsiębiorstwo jest 
właścicielem wszelkich dóbr materialnych 
i niematerialnych, które zostały 
wytworzone przez wspólne 
przedsiębiorstwo SESAR lub mu 
powierzone na okres fazy rozwoju projektu 
SESAR zgodnie z umowami o 
członkostwie zawartymi przez wspólne 
przedsiębiorstwo SESAR. Wspólne 
przedsiębiorstwo może przyznać prawo 
dostępu do wiedzy wynikającej z projektu 
w szczególności swoim członkom, jak 
również państwom członkowskim Unii 
Europejskiej i/lub Eurocontrol dla ich 
własnych celów o charakterze 
niehandlowym.

Uzasadnienie

Jest to znacząca poprawka, która zasługuje na uważne rozpatrzenie ponieważ ustanawia ona 
przepisy prawne dotyczące praw własności. Podobny tekst został zaproponowany przez grupę 
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roboczą Rady.
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UZASADNIENIE

Przebieg wydarzeń

Ustanowienie w 2004 r. prawodawstwa dotyczącego jednolitej europejskiej przestrzeni 
powietrznej stworzyło podstawy instytucjonalne i prawne dla jednolitego i interoperacyjnego 
zarządzania ruchem lotniczym.

Obecnie trwa faza realizacji jednolitej przestrzeni powietrznej i pilnym stało się rozwiązanie 
problemu opracowania potrzebnych w tym celu technologii.

W tym celu Komisja Europejska, we współpracy z Europejską Organizacją do spraw 
Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) oraz zasadniczo przy wsparciu 
finansowym sektora prywatnego, rozpoczęła europejski projekt modernizacji systemu 
zarządzania ruchem lotniczym (SESAR). Owocem tej współpracy jest partnerstwo publiczno-
prywatne (PPP) z trójstronnym wkładem finansowym.

Celem SESAR jest utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa w celu realizacji europejskiego 
systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji.

Dlaczego potrzebny jest SESAR?

Na podstawie prognoz do 2025 r. można spodziewać się dwukrotnego a nawet trzykrotnego 
zwiększenia natężenia ruchu lotniczego. W ten sposób sektor ten przyczyni się do wzrostu 
europejskiego PKB o 220 miliardów euro i stworzenia miejsc pracy dla 3,1 mln osób.

Niemożliwe jest uniknięcie powstania „wąskich gardeł” w infrastrukturze transportu 
lotniczego, a w szczególności w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym. Stanie się tak tym 
bardziej, że obecne systemy ATM opierają się na technikach pochodzących sprzed 
dwudziestu lub nawet więcej lat. W dobie komunikacji satelitarnej, GALILEO oraz sieci 
szerokopasmowych, piloci i kontrolerzy ruchu wciąż porozumiewają się drogą radiową.

Obecny system może zapewnić funkcjonowanie i bezpieczeństwo zarządzania ruchem 
lotniczym, ale jest rzeczą oczywistą, że sięgnął już granic swoich możliwości. Infrastruktura 
zarządzania ruchem lotniczym, fragmentaryczna i jedynie częściowo interoperacyjna, nie 
będzie w stanie stawić czoła wyzwaniom, jakie przyniosą ze sobą nadchodzące lata: 
wzmożone bezpieczeństwo, większe natężenie ruchu, efektywność energetyczna 
i ograniczenia związane z ochroną środowiska naturalnego. Potrzeba innowacji jest pilna.

SESAR, podobnie jak część techniczna jednolitej przestrzeni powietrznej, musi:
• dostosować kontrolę ruchu lotniczego do nowych technologii,
• zapewnić bezpieczeństwo i regulację lotów,
• zorganizować służby nawigacji powietrznej;
• określić role i obowiązki organów nadzoru oraz dostawców usług.

Chodzi o wykorzystanie systemów nawigacyjnych poprzez zautomatyzowane zarządzanie 
w czasie rzeczywistym trasami przelotu statków powietrznych. Jednak sprawozdawca, idąc 
dalej, kładzie nacisk na potrzebę interoperacyjności dwóch systemów: SESAR i GALILEO.



PE 374.009v01-00 30/33 PR\613344PL.doc

PL

Oprócz dużego wpływu na bezpieczeństwo, projekt ten będzie również znacząco oddziaływał 
na środowisko. Według szacunków Komisji redukcja emisji gazów cieplarnianych na jeden 
lot wyniesie od 4 do 6%.

Treść projektu SESAR

System zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji zintegruje złożone połączenia 
pomiędzy ziemią i pokładem samolotu a także zautomatyzowane narzędzia dla kontrolerów 
lotów i pilotów. Jako że transport lotniczy z założenia ma charakter międzynarodowy, 
wdrożenie tych systemów nie może zostać przeprowadzone w sposób niezsynchronizowany. 
Przy 60 różnych systemach ATM zainstalowanych na ziemi i około 5000 samolotów, SESAR 
stanowi brakujący element prawodawstwa, dzięki któremu Unia Europejska będzie mogła, 
wykorzystując instrumenty legislacyjne jednolitej przestrzeni powietrznej, skutecznie 
zsynchronizować proces wdrażania nowej technologii. Można w tym miejscu podkreślić, że 
realizacja systemu SESAR będzie miała wartość dodaną dla Wspólnoty, ponieważ żadne 
państwo członkowskie nie jest wstanie indywidualnie opracować podobnego systemu. 

Na dzień dzisiejszy wspólne przedsiębiorstwo SESAR jest pierwszym europejskim 
partnerstwem publiczno-prywatnym utworzonym przy udziale Wspólnoty Europejskiej.

Na projekt ten składają się trzy fazy.

Faza definiowania, rozpoczęta w 2005 r. i która zakończy się w 2007 r., określa plan 
realizacji projektu (ATM Master Plan), tj. technologie, które należy opracować i sposoby 
organizacji. Finansowanie w wysokości 60 mln euro zostało zapewnione z budżetu 
europejskiego oraz przez Eurocontrol (50/50).

Fazę rozwoju (2008-2013), która będzie polegała na opracowaniu systemów i realizacji ich 
najważniejszych elementów, szacuje się na kwotę około 300 mln euro rocznie (finansowanie 
w 1/3 z budżetu europejskiego, w 1/3 przez Eurocontrol i w 1/3 przez sektor prywatny).

Faza rozmieszczenia (2014-2020) będzie, według komunikatu Komisji, finansowana 
w całości przez sektor prywatny, a nowe systemy będą instalowane na wielką skalę w Europie 
i w państwach stowarzyszonych.

Stanowisko sprawozdawcy:

Sprawozdawca pragnie przypomnieć, że działanie zgodnie z tym harmonogramem ma 
kluczowe znaczenie dla zasięgu programu.

Stany Zjednoczone również opracowują system zarządzania ruchem powietrznym nowej 
generacji. Dla zapewnienia konkurencyjności europejskiej konieczne jest zachowanie naszej 
przewagi technologicznej.

Wniosek Komisji dotyczący utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa SESAR pozostawia 
jednak w zawieszeniu kilka podstawowych problemów, takich jak dokładne określenie 
poszczególnych faz, gwarancje udziału finansowego sektora prywatnego, prawa własności 



PR\613344PL.doc 31/33 PE 374.009v01-00

PL

intelektualnej, potencjalne konflikty interesów, statut wspólnego przedsiębiorstwa i jego 
przegląd, procedura przystępowania nowych członków, prawo głosu w radzie 
administracyjnej i udział Parlamentu Europejskiego.

Sprawozdawca uważa, że konieczne jest wprowadzenie wyjaśnień dotyczących definiowania 
faz. Poprawki definiują w sposób jasny trzy fazy projektu SESAR i ograniczają istnienie 
wspólnego przedsiębiorstwa do drugiej fazy. Do Komisji należeć będzie przedstawienie 
projektu legislacyjnego ustanawiającego trzecią fazę.

Sprawozdawca podkreśla również znaczenie klauzuli przeglądu celu, zarządzania oraz czasu 
trwania wspólnego przedsiębiorstwa. Mając na uwadze problemy związane z planem 
realizacji GALILEO, jednym z podstawowych elementów wydaje się być zapobieganie 
powstawaniu takich trudności.

W odniesieniu do przystąpienia nowych członków do wspólnego przedsiębiorstwa, 
sprawozdawca proponuje wprowadzenie wymogu zatwierdzania przez Parlament Europejski 
i Radę. Uwzględniając charakter partnerstwa publiczno-prywatnego wspólnego 
przedsiębiorstwa, duże znaczenie ma również określenie szczególnych warunków 
przystąpienia. Konieczne jest zapewnienie uprzedniego zawarcia z Unią przez 
przystępujących członków umowy w dziedzinie transportu lotniczego. Będą oni musieli 
również dostarczyć dokumentację potwierdzającą ich doświadczenie w dziedzinie ATM, 
określającą ich wkład w wykonanie Master Plan, wkład finansowy oraz przedstawiającą 
potencjalne konflikty interesów.

Finansowanie:

Jako że pierwsza faza projektu będzie w całości finansowana przez Unię Europejską oraz 
Eurocontrol, należy określić warunki finansowania realizacji drugiej fazy przez sektor 
prywatny. Wniosek Komisji dotyczący utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa przewiduje 
udział finansowy sektora prywatnego w fazie rozwoju programu w postaci części należności 
opłat trasowych.

Faza Lata Finansowanie Uczestnicy

Definiowanie 2005-2007 60 mln euro:
Eurocontrol (30 mln euro)
Wspólnota (30 mln euro)

Eurocontrol

Rozwój 2008-2013 300 mln euro rocznie:
Wspólnota (100 mln euro)
Eurocontrol (100 mln euro)
Przemysł i inne (100 mln euro)

Wspólne 
przedsiębiorstwo

Rozmieszczenie 2014-2020 Przemysł Przemysł

(Źródło COM(2005)0602, str.9)
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Powyższa tabela pokazuje, że przystąpienie przedsiębiorstw prywatnych do wspólnego 
przedsiębiorstwa może być źródłem konfliktów interesów. Konflikty interesów pojawiają się 
również wówczas, gdy jeden z członków (przedsiębiorstwo prywatne lub instytucja 
publiczna) wspólnego przedsiębiorstwa posiada możliwość wykorzystywania swoich 
uprawnień zawodowych lub urzędowych. Interesy sektora prywatnego i publicznego różnią 
się w sposób fundamentalny. Podczas gdy dla sektora prywatnego program ma charakter 
głównie handlowy, sektor publiczny musi przyjąć cele o charakterze ogólnym, a jego 
działanie musi być niezależne od interesów przemysłowych lub handlowych.

Do podstawowych zadań wspólnego przedsiębiorstwa należy przygotowanie 
i przeprowadzenie zaproszeń do składania ofert, mających pierwszorzędne znaczenie dla fazy 
rozwoju. W celu uniknięcia konfliktów interesów należy usunąć jakąkolwiek możliwość 
zaistnienia konfliktów interesów wśród członków wspólnego przedsiębiorstwa. Na 
zakończenie tej procedury wspólne przedsiębiorstwo zawierałoby ze swoimi członkami 
szczególne umowy, określające sposoby korzystania z jego zasobów, zarówno technicznych 
jak i finansowych.

Rola Eurocontrol jako członka-założyciela wspólnego przedsiębiorstwa również została 
wyjaśniona. Szczególne umowy zawarte ze wspólnym przedsiębiorstwem muszą określać 
sposoby podziału i korzystanie z wyników osiągniętych w fazie definiowania.

Udział Parlamentu Europejskiego

Sprawozdawca zwraca uwagę, że w projekcie Komisji brakuje wzmianki o organie kontroli 
budżetowej, podczas gdy znaczna część działań wspólnego przedsiębiorstwa musi być 
finansowana z budżetu wspólnotowego. Mając na uwadze fakt, że wspólne przedsiębiorstwo 
będzie zatrudniało pracowników i będzie zależne od wsparcia wspólnotowego, słuszne 
wydaje się podporządkowanie tego przedsiębiorstwa ogólnym procedurom budżetowym 
w sposób umożliwiający sprawowanie skuteczniejszej kontroli nad jej działaniami 
i ulepszenie kontroli wydatków administracyjnych. Należałoby przeprowadzać z Parlamentem 
Europejskim konsultacje w kwestii mianowania dyrektora wykonawczego, wprowadzania 
zmian w statucie, ewentualnego przedłużenia finansowania wspólnego przedsiębiorstwa. 
Parlament powinien ponadto mieć status obserwatora w radzie administracyjnej.

Mając na uwadze liczne istotne zadania rady administracyjnej, należy lepiej wyważyć 
liczbę przedstawicieli według następujących kryteriów: instytucje publiczne, organizacje 
międzyrządowe, sektor prywatny. Prawo głosu będzie wyrównane i ważone według udziału 
finansowego.

W celu mianowania dyrektora wykonawczego Komisja, po konsultacji z przedstawicielem 
Parlamentu Europejskiego, musi przedłożyć radzie administracyjnej listę obejmującą trzech 
potencjalnych kandydatów. Pięcioletni mandat jest odnawialny na okres nie dłuższy niż trzy 
lata.

Wnioski:
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• SESAR będzie pierwszym wspólnym przedsiębiorstwem utworzonym w oparciu 
o partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) i w tym znaczeniu będzie stanowił 
precedens;

• SESAR i GALILEO są projektami bliźniaczymi, których cele i dochody zostały 
ustalone średnio- i długoterminowo.

• SESAR i prawodawstwo w zakresie jednolitej przestrzeni powietrznej przyczynią się 
do stworzenia wielu stałych miejsc pracy, co stanowi kolejny argument 
przemawiający za jego realizacją.
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