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PR_CNS_art51am

Označenie postupov

*  Konzultačný postup
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
  väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 

upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
  väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady o vytvorení spoločného podniku na realizáciu európskeho 
systému riadenia letovej prevádzky novej generácie (SESAR) 
(KOM (2005)0602 – C6-0002/2006 –2005/0235 (CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM (2005)0602)1,

– so zreteľom na článok 171 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala 
s Európskym parlamentom (C6-0002/2006),

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k predloženému právnemu základu,

– so zreteľom na článok 51 a 35 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre dopravu a cestovný ruch (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 
Zmluvy o ES;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 6

(6) Po fáze definície bude nasledovať fáza 
realizácie plánu modernizácie riadenia 
letovej prevádzky v Spoločenstve, ktorá 
pozostáva z dvoch po sebe nasledujúcich
etáp: vývoj (2008-2013) a zavádzanie 

(6) Po fáze definície budú nasledovať dve
po sebe nasledujúce fázy: vývoj (2008 –
2013) a zavádzanie (2014 – 2020).

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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(2014-2020).

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by sa mal posudzovať spolu s pozmeňujúcim 
a doplňujúcim návrhom k článku 1 ods. 1a (nový), ktorého odôvodnenie obsahuje dôvody na 
vytvorenie troch odlišných fáz, ktoré sú na sebe závislé.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 6a (nové)

(6a) V rámci každej fázy by sa mali 
stanoviť hlavné body jej obsahu 
a predovšetkým v prípade „fázy 
zavádzania“ by sa mali stanoviť možné 
právne ustanovenia budúceho návrhu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by sa mal posudzovať spolu s pozmeňujúcim 
a doplňujúcim návrhom k článku 1 ods. 1a (nový), ktorý poskytuje podrobnejšie odôvodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 7

[(7) Podľa článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) 
č. 550/2004 môžu byť traťové poplatky 
zdrojom príjmov v prospech projektov 
určených na pomoc špecifickým 
kategóriám užívateľom vzdušného 
priestoru a/alebo poskytovateľom letových 
navigačných služieb, v záujme zlepšenia 
spoločnej infraštruktúry letových 
navigačných služieb, poskytovania 
letových navigačných služieb a využitia 
vzdušného priestoru.]

[(7) Podľa článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) 
č. 550/2004 môžu byť traťové poplatky 
zdrojom príjmov v prospech projektov 
určených na pomoc špecifickým 
kategóriám užívateľom vzdušného 
priestoru a/alebo poskytovateľom letových 
navigačných služieb, v záujme zlepšenia 
spoločnej infraštruktúry letových 
navigačných služieb, poskytovania 
letových navigačných služieb a využitia 
vzdušného priestoru.]
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Odôvodnenie

Predpokladom partnerstva súkromného a verejného sektora (PPP) je spoľahlivý 
mechanizmus financovania spoločného projektu. Zatiaľ čo Rada a Parlament zabezpečili 
verejné financovanie prostredníctvom dohody o rozpočte na obdobie 2007 – 2013, 
predstavitelia súkromného sektora najprv namietali proti traťovým poplatkom, doteraz však 
nenavrhli alternatívny mechanizmus týkajúci sa ich finančného príspevku. Preto sa v tomto 
dokumente dočasne pozastavuje platnosť tohto odôvodnenia, ako aj príslušných článkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 12

(12) Vzhľadom na množstvo aktérov, ktoré 
budú musieť do tohto procesu zasiahnuť, je 
úplne nevyhnutné zriadiť právny subjekt, 
ktorý by bol schopný zabezpečovať 
koordinované riadenie finančných 
prostriedkov pridelených projektu SESAR 
počas fázy jeho realizácie.

(12) Vzhľadom na množstvo aktérov, ktoré 
budú musieť do tohto procesu zasiahnuť, je 
úplne nevyhnutné zriadiť právny subjekt, 
ktorý by bol schopný zabezpečovať 
koordinované riadenie finančných 
prostriedkov pridelených projektu SESAR 
počas fázy jeho vývoja.

Odôvodnenie

Text Komisie nie je jasný, pretože „realizácia“ nepredstavuje samotnú fázu. Podľa 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 1 ods. 1a (nový) je realizácia súčasťou 
všetkých troch fáz.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 13

(13) Tento subjekt, poverený riadením 
verejného projektu výskumu európskeho 
záujmu, treba pokladať za medzinárodnú 
organizáciu uvedenú v článku 15 bode 10 
druhej zarážke šiestej smernice Rady 
77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení 
právnych predpisov členských štátov 
týkajúcich sa daní z obratu – spoločný 
systém dane z pridanej hodnoty: jednotný 
základ jej stanovenia1 a v článku 23 ods. 1 

(13) Tento subjekt je poverený riadením 
verejného projektu výskumu európskeho 
záujmu v zmysle druhej zarážky článku 15 
ods. 10 šiestej smernice Rady 77/388/EHS 
zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych 
predpisov členských štátov týkajúcich sa 
daní z obratu – spoločný systém dane 
z pridanej hodnoty: jednotný základ jej 
stanovenia1 a v článku 23 ods. 1 druhej 
zarážke smernice Rady 92/12/EHS z 25. 

  
1 Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/66/ES 
(Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35).



PR\613344SK.doc PE 374.009v01-008/31 PR\613344SK.doc

SK

druhej zarážke smernice Rady 92/12/EHS 
z 25. februára 1992 o všeobecných 
systémoch pre výrobky podliehajúce 
spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe 
a monitorovaní takýchto výrobkov.

februára 1992 o všeobecných systémoch 
pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani 
a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní 
takýchto výrobkov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by sa mal vnímať v kontexte ďalšieho pozmeňujúceho 
a doplňujúceho návrhu k článku 2 ods. 2, v ktorom sa uvádza, že „spoločné podniky“ sa 
nepovažujú automaticky za „medzinárodné organizácie“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 17

(17) Hlavnou úlohou spoločného podniku 
musí byť organizácia a koordinácia 
projektu SESAR združením verejných 
a súkromných prostriedkov opierajúc sa 
o vonkajšie technické zdroje, pochádzajúce 
najmä od jeho členov a predovšetkým 
o skúsenosti Eurocontrolu.

(17) Hlavnou úlohou spoločného podniku 
musí byť organizácia a koordinácia 
projektu SESAR združením verejných 
a súkromných prostriedkov opierajúc sa 
o vonkajšie technické zdroje, pochádzajúce 
najmä od jeho členov a predovšetkým 
o skúsenosti Eurocontrolu a Európskej 
vesmírnej agentúry.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh kopíruje pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 3 
ods. 1 prílohy, v rámci ktorého bola pridaná Európska vesmírna agentúra a ktorý takýto 
postup odôvodňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 18

(18) Predovšetkým s cieľom uľahčiť 
komunikáciu so zakladajúcimi členmi treba 
stanoviť, že sídlo spoločného podniku sa 
bude nachádzať v Bruseli.

(18) Na uľahčenie komunikácie 
so zakladajúcimi členmi je nevyhnutné, aby 
sa sídlo spoločného podniku stanovilo 
v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady 

    
1 Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/66/ES (Ú. v. EÚ 
L 168, 1.5.2004, s. 35).
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58/2003.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by sa mal posudzovať spolu s pozmeňujúcim 
a doplňujúcim návrhom k článku 1 ods. 3 vzhľadom na nariadenie Rady č. 58/2003 z 19. 
decembra 2002.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 19

[(19) Keďže traťové poplatky v plnom 
rozsahu hradia užívatelia vzdušného 
priestoru, títo sa finančne podieľajú na 
výskumných a vývojových prácach 
v sektore riadenia letovej prevádzky. Preto 
im treba udeliť vhodné zastúpenie 
v spoločnom podniku.]

[(19) Keďže traťové poplatky v plnom 
rozsahu hradia užívatelia vzdušného 
priestoru, títo sa finančne podieľajú na 
výskumných a vývojových prácach 
v sektore riadenia letovej prevádzky. Preto 
im treba udeliť vhodné zastúpenie 
v spoločnom podniku.]

Odôvodnenie

Toto odôvodnenia a ďalšie články sa pozastavujú dovtedy, kým nebude zabezpečený záväzný 
mechanizmus súkromného financovania systému SESAR, partnerstvo verejného a súkromného 
sektora (PPP).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 20

(20) Treba stanoviť podrobné pravidlá 
organizácie a činnosti spoločného podniku 
tak, že sa vypracujú stanovy spoločného 
podniku.

(20) Treba stanoviť podrobné pravidlá 
organizácie, činnosti, zabráneniu konfliktu 
záujmov a postupu menovania úradníkov
spoločného podniku tak, že sa vypracujú 
stanovy spoločného podniku uvedené 
v prílohe.

Odôvodnenie

Mali by sa zohľadniť dva ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k článku 3 ods. 1 a článku 
6 ods. 1 prílohy. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 20a (nové)

(20a) Európsky parlament by mal získať 
štatút pozorovateľa v správnej rade 
spoločného podniku SESAR.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by sa mal posudzovať spolu s pozmeňujúcim 
a doplňujúcim návrhom k článku 3 ods. 2 prílohy s prihliadnutím na stanovisko Európskeho 
parlamentu zo 6. septembra 2005 (pozri správu Barsi-Pataky, A6-0212/2002 o programe 
Galileo).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 21a (nové)

(21a) Žiadosti o pristúpenie nových členov 
by sa mali schvaľovať v súlade 
s ustanoveniami článku 1 ods. 3 prílohy.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by sa mal posudzovať spolu s pozmeňujúcimi 
a doplňujúcimi návrhmi k článku 5a (nový), článku 1 ods. 3a (nový), článku 4 ods. 1, článku 4 
ods. 2 a článku 5a (nový) prílohy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 21b (nové)

(21b) Komisia by mala Európskemu 
parlamentu a Rade každé tri roky podávať 
správu o uplatňovaní tohto nariadenia 
a podľa potreby navrhnúť jeho zmenu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by sa mal posudzovať spolu s pozmeňujúcim 
a doplňujúcim návrhom k článku 6a (nový).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 1 odsek 1

1 S cieľom uskutočnenia fázy realizácie 
projektu na modernizáciu riadenia letovej 
prevádzky v Európe, ďalej ako „projekt 
SESAR“, sa na obdobie do 31. decembra
2013 zriaďuje „spoločný podnik SESAR“.

1. Týmto sa zriaďuje spoločný podnik 
známy ako „spoločný podnik SESAR“, 
ktorého hlavným cieľom je riadenie 
činností v rámci fázy vývoja projektu 
SESAR a modernizácia riadenia leteckej 
prevádzky v Európe (ATM), ďalej ako 
„projekt SESAR“, na obdobie so 
začiatkom od dátumu, kedy Rada schváli 
hlavný plán ATM, ktorý je uvedený 
v článku 1a, až do dátumu ukončenia 
druhej fázy.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je sprehľadnenie textu Komisie 
a objasnenie použitých pojmov, ako aj definície fázy vývoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 1 odsek 1a (nový)

1a. „Projekt SESAR“ sa skladá z troch 
fáz:
a. Cieľom „fázy definície“ je vyriešiť 
terminologické otázky a stanoviť 
opatrenia, ktoré by sa mali uskutočniť, 
ako aj priority v rámci programov 
modernizácie a operatívnych plánov 
realizácie. Táto fáza sa začala v októbri 
2005 a očakáva sa, že bude ukončená 
v decembri 2007 a jej výsledkom bude 
hlavný plán ATM. Hlavný plán ATM 
vykonáva konzorcium podnikov pod
dohľadom Eurocontrolu.
b. „Fáza vývoja“ sa začne 1. januára 2008 
po schválení hlavného plánu ATM 
Radou, ktorá tak urobí na základe návrhu 
Komisie a po konzultácií s Európskym 
parlamentom. Fáza vývoja bude ukončená 
31. decembra 2013.
c. „Fáza zavádzania“ sa začne 1. januára 
2014 a bude ukončená 31. decembra 2020 
a bude pozostávať z rozsiahlej výroby 



PR\613344SK.doc PE 374.009v01-0012/31 PR\613344SK.doc

SK

a realizácie novej infraštruktúry ATM. 
Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade návrh, v ktorom určí:
i. prechod z fázy vývoja do fázy 
zavádzania,
ii. mechanizmy vyplácania náhrad, ktoré
musí zabezpečiť každý nástupnícky 
subjekt spoločného podniku SESAR, a 
iii. prevod hmotného a nehmotného 
majetku na nový nástupnícky subjekt 
spoločného podniku SESAR.

Odôvodnenie

Z dôvodov lepšej kontroly a jasnejšieho vymedzenia právomocí by toto nariadenie malo 
definovať fázy z hľadiska časového trvania, ako aj toho, čo sa má dosiahnuť počas trvania 
týchto troch fáz, pričom by sa mali zohľadniť povinnosti zákonodarcov a ďalších príslušných 
orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 1 odsek 1b (nový)

1b. Rada podľa potreby vykonáva 
kontrolu rozsahu pôsobnosti, správy, 
financovania a dĺžky trvania spoločného 
podniku SESAR v súlade s vývojom 
projektu a hlavného plánu ATM, pričom 
berie do úvahy vyhodnotenie uvedené 
v článku 6 a doložku o revízii z článku 6 
písm. a) (nový) tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa pridŕža logiky pracovnej skupiny Rady, ale ide 
o dôležité právne ustanovenie, posudzujúc podľa skúseností zo spoločného podniku Galileo. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 1 odsek 2 prvá veta

2. Účelom spoločného podniku je 
zabezpečiť modernizáciu európskeho 
systému riadenia letovej prevádzky 
spojením snáh v oblasti výskumu a vývoja 
v Spoločenstve. Spoločný podnik 

2. Účelom spoločného podniku je 
zabezpečiť modernizáciu európskeho 
systému riadenia letovej prevádzky 
koordináciou a sústredením všetkých 
príslušných činností v oblasti výskumu 
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zodpovedá najmä za plnenie nasledujúcich
úloh:

a vývoja. Spoločný podnik zodpovedá 
najmä za plnenie týchto úloh:

Odôvodnenie

Vyplýva to z predchádzajúcich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k vymedzeniu pojmu 
fáza vývoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 1 odsek 2 zarážka 1

- organizovanie a koordinovanie realizácie
projektu SESAR podľa plánu 
modernizácie riadenia letovej prevádzky 
v Európe, ďalej len „plánu“, ktorý 
vypracovala agentúra Európskej 
organizácie pre bezpečnosť letovej 
prevádzky (Eurocontrol), spojením 
verejných a súkromných finančných 
prostriedkov;

- organizovanie a koordinovanie činností 
v rámci fázy rozvoja projektu SESAR 
podľa hlavného plánu ATM, ktorý je 
výsledkom fázy definície projektu 
riadeného Európskou organizáciou pre 
bezpečnosť letovej prevádzky 
(Eurocontrol), spojením verejných 
a súkromných finančných prostriedkov 
a ich správou v rámci jednotnej štruktúry; 

Odôvodnenie

Vyplýva to z predchádzajúcich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov týkajúcich sa 
vymedzenia pojmu fáza vývoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 1 odsek 2 zarážka 2a (nová)

- zabezpečenie nevyhnutných finančných 
prostriedkov na činnosti v rámci fázy 
vývoja projektu SESAR v súlade 
s hlavným plánom ATM;

Odôvodnenie

Otázka financovania si zaslúži, aby sa jej venovala osobitná pozornosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 1 odsek 2 pododsek 1a (nový)

- zabezpečenie účasti zainteresovaných 
subjektov systému riadenia letovej 
prevádzky v Európe na rozhodovaní, ako 
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aj financovaní;

Odôvodnenie

Toto doplnenie je potrebné, pretože riadenie letovej prevádzky v Európe vzhľadom na 
skúsenosti a nadobudnuté znalosti zohráva dôležitú úlohu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 1 odsek 3

3. Sídlom spoločného podniku je Brusel. 3. Sídlo spoločného podniku sa stanoví 
v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady 
58/2003.

Odôvodnenie

O sídle spoločného podniku SESAR nerozhodne toto nariadenie. Rozhodne o ňom Európska 
rada v súlade so zásadami obsiahnutými v rozhodnutí o sídle agentúr (pozri nariadenie Rady 
č. 58/2003 z 19. decembra 2002) a ďalších orgánov a služieb EK.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 2 odsek 2

2. Spoločný podnik je uznaný za 
medzinárodný podnik uvedený v článku 
15 bode 10 druhej zarážke smernice 
77/388/EHS a v článku 23 ods. 1 druhej 
zarážke smernice 92/12/EHS.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Smernica 77/388/EHS a smernica 92/12/EHS neumožňujú, aby sa spoločné podniky uznávali 
ako „medzinárodné organizácie“, ak nie sú riadnymi verejnoprávnymi orgánmi. Spoločný 
podnik, v ktorého rozhodovacích orgánoch budú zastúpení predstavitelia verejného 
a súkromného sektora a v právomoci ktorého bude uzatváranie  medzinárodných dohôd, bude 
novým prvkom v rámci právneho poriadku EÚ, s ktorým sa právne predpisy ES doteraz 
nestretli. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 3 odsek 1

1. Týmto sa prijímajú stanovy spoločného 
podniku uvedené v prílohe.

1. Týmto sa prijímajú stanovy spoločného 
podniku uvedené v prílohe, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto 
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nariadenia.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je poukázať na skutočnosť, že prílohy 
k právnemu nástroju sú neoddeliteľnou súčasťou právneho návrhu, ku ktorému sú pripojené. 
V mnohých súdnych rozhodnutiach sa na túto skutočnosť poukázalo, avšak doteraz neboli 
zaznamenané žiadne súdne prípady súvisiace so „spoločnými podnikmi“. Preto je potrebné 
zdôrazniť tento aspekt. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 3 odsek 2

2. Stanovy sa môžu zmeniť v súlade s 
postupom uvedeným v článku 5 ods. 2, 
najmä pokiaľ ide o články 3, 4, 5, 6 a 8 
stanov.

2. Stanovy sa môžu zmeniť v súlade 
s postupom uvedeným článku 6 písm. a).

Odôvodnenie

Vzhľadom na jasnosť a dodržiavanie usmernení týkajúcich sa „lepšej právnej úpravy“ by sa 
v právnom návrhu mal nachádzať článok, ktorý definuje postup vykonania akejkoľvek zmeny, 
ktorú orgány EÚ považujú za nevyhnutnú, a ktorú neinicioval ani nevykonal orgán 
„spoločného podniku“. Pozri tiež pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 6a (nový) tohto 
nariadenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 4 odsek 1 body a) a b)

[a) príspevky jeho členov v súlade s 
článkom 1 stanov, a

[a) príspevky jeho členov v súlade 
s článkami 1, 3 a 11 stanov, a

b) prípadný odvod z poplatkov za letové 
navigačné služby podľa článku 15 ods. 3 
písm. e) druhej zarážky nariadenia (ES) č. 
550/2004. Komisia určí v súlade 
s postupom uvedeným v článku 15 ods. 4 
nariadenia (ES) č. 550/2004 postup 
vyberania a používania tohto odvodu.]

b) odvod z poplatkov za letové navigačné 
služby podľa článku 15 ods. 3 písm. e) 
druhej zarážky nariadenia (ES) č. 
550/2004. Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade návrh, ktorý definuje
postup vyberania a používania tohto 
odvodu.]

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa nachádza v zátvorkách, ktoré znamenajú 
pozastavenie, keďže predstavitelia súkromného sektora odmietajú traťové poplatky. 
Spravodajca sa doteraz nestretol so žiadnym alternatívnym mechanizmom, ktorý by 
súkromnému sektoru prikazoval uhrádzať finančné príspevky. Napriek tomu je navrhnuté 
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ustanovenie, pretože stanovuje finančné povinnosti súkromného sektora v rámci partnerstva 
verejného a súkromného sektora (PPP). Je vhodné a žiaduce, aby Európsky parlament 
o týchto záležitostiach rokoval a aby sa v súvislosti s PPP stanovili určité usmernenia. Preto 
je potrebný samostatný právny nástroj, nie právny nástroj Komisie schválený postupom 
komitológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 4 odsek 3

3. Všetky finančné príspevky Spoločenstva 
určené spoločnému podniku budú 
zastavené po uplynutí obdobia uvedeného 
v článku 1.

3. Všetky finančné príspevky Spoločenstva 
určené spoločnému podniku budú 
zastavené po uplynutí obdobia uvedeného 
v článku 1, ak Európsky parlament 
a Rada na základe návrhu Komisie 
nerozhodnú inak.

Odôvodnenie

Právny nástroj by mal obsahovať možnosť dodatočného príspevku ES. Finančný príspevok ES 
by mal však byť v súlade s riadnym a zavedeným rozpočtovým postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 5 odsek 1

1. Výbor pre jednotné nebo ustanovený v 
článku 5 nariadenia (ES) č. 549/2004, ďalej 
len „výbor“, je pravidelne informovaný 
o priebehu prác spoločného podniku.
Komisia preto do programu zasadaní 
výboru zaradí bod o projekte SESAR.

1. Výbor pre jednotné nebo ustanovený v 
článku 5 nariadenia (ES) č. 549/2004, ďalej 
len „výbor“, je pravidelne informovaný 
o priebehu prác spoločného podniku 
SESAR. Komisia preto do programu 
zasadaní výboru zaradí bod o projekte 
SESAR.

Odôvodnenie

Pridanie jednoduchého objasnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 5 odsek 2a (nový)

2a. Pozícia Komisie k správnej rade 
ohľadom rozhodovania o technických 
úpravách hlavného plánu ATM sa prijíma 
v súlade s postupom uvedeným v článku 3 
rozhodnutia 1999/468/ES.



PR\613344SK.doc PE 374.009v01-0017/31 PR\613344SK.doc

SK

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by sa mal posudzovať v spojení s novým článkom 6a o 
revízii. Inými slovami, tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh umožňuje Komisii prijať pozíciu 
k technickým úpravám hlavného plánu ATM len po uplatnení poradného postupu komitológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 5a (nový)

Článok 5a
Pristúpenie nových členov

Komisia oznámi Rade a Európskemu 
parlamentu pristúpenie nových členov. 
Rade a Európskemu parlamentu sa na 
schválenie predloží akákoľvek účasť 
nových členov vrátane členov z tretích 
krajín.

Odôvodnenie

Toto právne ustanovenie je prevzaté z nariadenia ES č. 876/2002 o spoločnom podniku 
Galileo a mierne upravené v súvislosti s úlohou Európskeho parlamentu. Je nevyhnutnou 
podmienkou pre verejno-súkromné partnerstvá, ako je spoločný podnik SESAR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 6a (nový)

Článok 6a
Revízia

Ak sa Komisia domnieva, že časť tohto 
nariadenia a jeho stanov si vyžaduje 
revíziu alebo čiastočnú úpravu, alebo ak 
to Rada alebo Európsky parlament 
v rámci postupu komitológie žiadajú, 
predloží Komisia príslušný legislatívny 
návrh v súlade s postupom uvedeným 
v Zmluve o ES.

Odôvodnenie

Toto je dôležitý pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci sa postupu. Jeho cieľom je zaručiť 
rešpektovanie výsadných práv Európskeho parlamentu v legislatíve Spoločenstva.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Príloha článok 1 odsek 2 zarážka 3

- akýkoľvek ďalší verejný alebo súkromný 
podnik alebo organizácia.

- akýkoľvek ďalší verejný alebo súkromný 
podnik alebo organizácia, ktoré s 
Európskym spoločenstvom uzavreli aspoň 
jednu dohodu v oblasti leteckej dopravy.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že spoločný podnik SESAR má charakter verejno-súkromného partnerstva, 
by sa mali na členstvo v spoločnom podniku vzťahovať rozumné podmienky. Cieľom tohto 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je doplniť jednu podmienku, a to dohodu s ES. 
Zátvorky [...] sú potrebné, lebo požadované objasnenie zatiaľ nebolo poskytnuté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Príloha článok 1 odsek 3

3. Každú prihlášku do spoločného podniku 
na základe odseku 2 treba poslať 
výkonnému riaditeľovi, ktorý ju odovzdá 
správnej rade.

3. Každú prihlášku do spoločného podniku 
na základe odseku 2 treba poslať 
výkonnému riaditeľovi, ktorý ju odovzdá 
správnej rade.

Správna rada rozhodne, či prihlášku treba 
schváliť alebo zamietnuť. V prípade 
schválenia prihlášky výkonný riaditeľ 
dojedná podmienky členstva a predloží ich 
správnej rade. Tieto podmienky môžu 
predovšetkým zahrnúť ustanovenia 
týkajúce sa finančných príspevkov 
a zastúpenia v správnej rade.

Správna rada poradí Komisii, či prihlášku 
treba schváliť alebo zamietnuť a Komisia v 
súlade s postupom uvedeným v článku 5a 
predloží príslušný návrh. V prípade 
schválenia prihlášky výkonný riaditeľ 
dohodne podmienky členstva a predloží ich 
správnej rade. Tieto podmienky môžu 
predovšetkým zahrnúť ustanovenia 
týkajúce sa finančných príspevkov 
a zastúpenia v správnej rade.

Odôvodnenie

Ide o nevyhnutné objasnenie vychádzajúce z nového článku 5a nariadenia o pristúpení nových 
členov. Postup by mal byť stanovený jasne, aby nemohlo dôjsť k nesprávnemu výkladu ani 
k vytvoreniu precedensu. Za takéto otázky sú zodpovedné inštitúcie EÚ, nie ich spoločný 
podnik s charakterom verejno-súkromného partnerstva, akým je SESAR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Príloha článok 1 odsek 3a (nový)

3a. Správna rada pri podaní návrhu 
o tom, či sa majú alebo nemajú povoliť 
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rokovania s verejným alebo súkromným 
podnikom alebo organizáciou o 
pristúpení, vzhľadom na zmluvu uvedenú 
v odseku 2 zohľadní predovšetkým tieto 
kritériá:
– Zdokumentované znalosti a skúsenosti 
s riadením leteckej prevádzky a/alebo 
s výrobou zariadení a/alebo služieb 
určených na použitie pri riadení leteckej 
prevádzky.
– Príspevok, ktorý možno od podniku 
alebo orgánu očakávať k plneniu 
hlavného plánu ATM.
– Finančnú spoľahlivosť podniku alebo 
organizácie.
– Možný konflikt záujmov.

Odôvodnenie

Ide o doplnenie vychádzajúce zo základnej podmienky uvedenej v pozmeňujúcom 
a doplňujúcom návrhu k čl. 1 ods. 2, pododsek 1a (nový). Podrobnejšie opisuje kritériá 
a postup. Pracovná skupina Rady odsúhlasila podobný text. Tento pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh by sa mal posudzovať spolu s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 5a 
(nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Príloha článok 3 odsek 1

Správna rada je zložená z: Správna rada je zložená z:

a) jedného zástupcu každého člena 
spoločného podniku;

a) jedného zástupcu každého člena 
spoločného podniku;

b) jedného zástupcu užívateľov vzdušného 
priestoru;

b) jedného zástupcu armády;

c) jedného zástupcu poskytovateľov 
letových navigačných služieb;

c) jedného zástupcu Európskej vesmírnej 
agentúry;

d) jedného zástupcu výrobného priemyslu; d) piatich zástupcov sektorového 
poradného orgánu (ICB);

e) jedného zástupcu letísk;
f) jedného zástupcu organizácií 
zastupujúcich zamestnancov sektora 
riadenia letovej prevádzky;
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Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je dosiahnuť lepšie vyvážené zastúpenie 
v správnej rade na základe týchto kritérií: mali by byť zastúpené „verejné orgány“ (ES, EIB, 
tretie krajiny a armáda); zastúpenie by mali mať aj „medzivládne organizácie“ (Eurocontrol 
a ESA), ktoré poskytujú peňažné a nepeňažné príspevky; „súkromný sektor“ by mal byť 
primerane zastúpený, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (ES) č. 549/2004.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Príloha článok 3 odsek 2

2. Zástupcov uvedených v odseku 1 písm. 
b), c), d), e) a f) určí poradný orgán 
odvetvia ustanovený podľa článku 6 
nariadenia (ES) č. 549/2004..

2. Európsky parlament má v správnej rade 
štatút pozorovateľa.

Odôvodnenie

Vypustenie vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 3 ods. 1. Doplnenie sa 
však týka úlohy Európskeho parlamentu v spoločnom podniku partnerstva verejného 
a súkromného sektora. Štatút pozorovateľa, ktorý sa má priznať Európskemu parlamentu, je 
opodstatnený z dvoch dôvodov: umožní parlamentnú kontrolu PPP zapojeného do 
transformácie finančných prostriedkov na výskum na verejnú službu a plnenie rozpočtovej 
úlohy Parlamentu na rovnocennej úrovni s Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Príloha článok 3 odsek 2a (nový)

2a. Správnej rade predsedá Komisia.

Odôvodnenie

Ide o potrebné ustanovenie, ktoré je schválené na úrovni Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Príloha článok 4 odsek 1

1. Hlasovacie právo majú zástupcovia 
uvedení v článku 3 ods. 1 písm. a) a b).

1. Všetci zástupcovia uvedení v článku 3 
ods. 1 disponujú hlasom, ktorého váha je 
úmerná ich príspevku do finančných 
prostriedkov spoločného podniku SESAR 
a podlieha ustanoveniam odseku 2.
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Odôvodnenie

Navrhuje sa nová rovnováha zastúpenia a váhy hlasov v závislosti od finančného príspevku 
každého zástupcu v správnej rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Príloha článok 4 odsek 2

2. Členovia spoločného podniku majú 
počet hlasov zodpovedajúci ich 
kapitálovému vkladu v spoločnom 
podniku. Spoločenstvo a Eurocontrol však
majú najmenej 30 % celkového počtu 
hlasov a zástupca združenia užívateľov 
vzdušného priestoru uvedený v článku 3 
odseku 1 písm. b) má najmenej 10 % 
celkového počtu hlasov.

2. Váha hlasov a celkový počet hlasov je 
takýto:

a. Spoločenstvo a Eurocontrol majú 
najmenej po 25 %;
b. ESA má 5 %;
c. sektorový poradný orgán má 25 %;
d. EIB má 5 % 
e. ostatné verejné [alebo súkromné] 
podniky alebo organizácie z tretích krajín 
majú ostatné hlasy.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh má dva ciele: po prvé, objasniť váhu hlasov odkazom 
na orgány a subjekty, ktoré na ne majú nárok, a po druhé, vyjadriť vzťah medzi financovaním 
a váhou hlasov. Zátvorky [...] sú potrebné, lebo požadované objasnenie zatiaľ nebolo 
poskytnuté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Príloha článok 4 odsek 5

5. Každé rozhodnutie, ktoré sa týka 
pristúpenia nových členov v zmysle 
článku 1 ods. 2, vymenovania výkonného 
riaditeľa alebo zrušenia spoločného 
podniku musí schváliť zástupca 
Spoločenstva v správnej rade.

vypúšťa sa
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Odôvodnenie

Vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu spravodajcu k článku 5a (nový) o pristúpení 
nových členov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Príloha článok 5 odsek 1 bod b

b) rozhodovať o prijatí nových členov; b) navrhovať prijatie nových členov;

Odôvodnenie

Cieľom je dosiahnuť súlad s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k článku 5a (nový) 
a k článku 1 ods. 3 a článku 4 ods. 5 prílohy. Správna rada len „podáva návrh“ - po splnení 
kritérií - ale nerozhoduje. Rozhodnutie o pristúpení nových členov je v právomoci inštitúcií 
EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Príloha článok 5 odsek 1 bod c)

c) vymenúvať výkonného riaditeľa 
a schvaľovať organizačnú štruktúru;

c) vymenúvať výkonného riaditeľa 
v súlade s postupom stanoveným v článku 
6 ods. 1 a článku 6 ods. 2 prílohy 
a schvaľovať organizačnú štruktúru;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by sa mal posudzovať v spojení s pozmeňujúcim 
a doplňujúcim návrhom k článku 6 ods. 1 a 2 prílohy, ktorý sa týka postupu vymenovania 
výkonného riaditeľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Príloha článok 5a (nový)

Článok 5 a
Zabránenie konfliktu záujmov

1. Členovia spoločného podniku SESAR 
alebo správnej rady a zamestnanci 
spoločného podniku SESAR sa 
nezúčastňujú príprav, vyhodnocovania 
ani prideľovania zmlúv vo verejnej 
súťaži, ak sú vlastníkmi organizácií, ktoré 
sú možnými účastníkmi verejnej súťaže, 
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majú partnerské dohody s takýmito 
organizáciami alebo ich zastupujú.
2. Členovia spoločného podniku SESAR 
a účastníci správnej rady musia zverejniť 
akýkoľvek priamy alebo nepriamy osobný 
alebo firemný záujem na výsledku 
rokovaní správnej rady týkajúce sa 
akéhokoľvek bodu programu. Táto 
požiadavka platí aj pre zamestnancov vo 
vzťahu k úlohám, ktoré sú im pridelené. 
3. Správna rada môže na základe 
zverejnenia uvedeného v odseku 2 
rozhodnúť o vylúčení členov, účastníkov 
alebo zamestnancov z tých rozhodnutí 
alebo úloh, pri ktorých by mohlo dôjsť ku 
konfliktu záujmov. Vylúčení členovia, 
účastníci a zamestnanci nemajú prístup k 
informáciám týkajúcim sa oblastí, ktoré 
sú považované za oblasti možného 
konfliktu záujmov.

Odôvodnenie

Tento text je výsledkom porád spravodajcu so zástupcami Rady a Komisie v súvislosti 
s potrebou vyjasniť konflikt záujmov. Uvedené znenie navrhla pracovná skupina Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Príloha článok 6 odsek 1

1. Výkonný riaditeľ je poverený 
každodenným riadením spoločného 
podniku a je jeho zákonným zástupcom.
Vymenúva ho správna rada na návrh 
Komisie. Výkonný riaditeľ vykonáva svoje 
funkcie úplne nezávisle.

1. Výkonného riaditeľa menuje správna 
rada na základe jeho zásluh a schopností 
v oblasti administratívy a riadenia,  ako aj 
jeho príslušnej kvalifikácie a skúseností, 
a to na základe zoznamu aspoň troch 
kandidátov navrhnutých Komisiou, po 
vypočutí zástupcu, ktorého určil Európsky 
parlament. Správna rada prijíma 
rozhodnutie trojštvrtinovou väčšinou 
svojich členov.
2. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa 
je päť rokov. Na návrh Komisie, po 
vypočutí stanoviska zástupcu 
vymenovaného Európskym parlamentom 
a po vyhodnotení možno toto funkčné 
obdobie jedenkrát predĺžiť, a to 
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maximálne o tri roky.

Odôvodnenie

Tieto dve právne ustanovenia boli prevzaté zo správy Gargani (A6-0355/2005), ktorú 
Európsky parlament prijal 13. decembra 2005, ale Rada ju zatiaľ neschválila. Návrh Komisie 
a uvedená správa sa týkajú funkčného obdobia výkonného riaditeľa Európskeho úradu pre 
dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami. Je preto vhodné, aby sa rovnaký 
právny postup uplatňoval v prípade výkonného riaditeľa spoločného podniku SESAR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Príloha článok 8 odsek 1

Na účely vykonávania úloh vymedzených 
v článku 1 tohto nariadenia spoločný 
podnik uzavrie s Eurocontrolom dohodu,
na základe ktorej:

1. Na účely vykonávania úloh 
vymedzených v článku 1 tohto nariadenia 
spoločný podnik uzavrie so svojimi 
členmi osobitné dohody.

Odôvodnenie

Vzhľadom na logiku pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 3 by mali všetci 
členovia spoločného podniku uzavrieť dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Príloha článok 8 body a a b

1a. Úloha a príspevok Eurocontrolu sa 
vymedzí v dohode so spoločným podnikom 
SESAR. Touto dohodou sa:

a) Eurocontrol oboznámi spoločný podnik 
s výsledkami fázy vymedzenia;

a) stanovia podmienky delenia a 
spoločného využívania výsledkov fázy 
vymedzenia so spoločným podnikom;

b) Eurocontrolu sa udelí zodpovednosť za 
nasledujúce úlohy, ktoré vyplývajú 
z plnenia plánu spoločného podniku, ako 
aj riadenie zdrojov, ktoré sú s tým 
spojené:

b) opíšu úlohy a povinnosti Eurocontrolu 
pri realizácii hlavného plánu ATM, ako 
sú:

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je objasniť úlohu a povinnosti 
Eurocontrolu počas „fázy vývoja“ a mal by sa posudzovať spolu s pozmeňujúcim 
a doplňujúcim návrhom k článku 8 ods. 1 prílohy.



PR\613344SK.doc PE 374.009v01-0025/31 PR\613344SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Príloha článok 8 odsek 1b (nový)

1b. Osobitné dohody sa uzavrú aj:
a) s Európskou vesmírnou agentúrou a
b) so sektorovým poradným orgánom.
Návrhy dohôd sa predložia na vedomie 
Rade a Európskemu parlamentu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný vzhľadom na predchádzajúce pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy k článku 3 a článku 8 ods. 1. Predloženie návrhu dohody Rade 
a Parlamentu je okrem toho správnym uplatnením revidovaného rozhodnutia Rady 
o komitológii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Príloha článok 11 odsek 1

[ 1. Príjmy spoločného podniku pochádzajú 
z príspevkov členov a prípadného odvodu 
poplatkov za letové navigačné služby 
podľa článku 15 ods. 3 písm. e) druhej 
zarážky nariadenia (ES) č. 550/2004. ]

[ 1. Príjmy spoločného podniku pochádzajú 
z príspevkov členov a odvodu poplatkov za 
letové navigačné služby podľa článku 15 
ods. 3 písm. e) druhej zarážky nariadenia 
(ES) č. 550/2004. ]

Odôvodnenie

Vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 4 nariadenia a v podstate sa 
pozastavuje [...].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Príloha článok 11 odsek 3

3.Členovia uvedení v článku 1 ods. 2 
druhej a tretej zarážke sa zaväzujú, že 
uhradia počiatočný príspevok v minimálnej 
výške 10 miliónov eur v lehote jedného 
roka od odsúhlasenia ich členstva 
v spoločnom podniku. U členov, ktorí 
podali prihlášku do spoločného podniku 
do 12 mesiacov od jeho založenia, sa táto 
suma znižuje na 5 miliónov eur.

3. Členovia uvedení v článku 1 ods. 2 
druhej a tretej zarážke sa zaväzujú, že 
uhradia počiatočný príspevok v minimálnej 
výške 10 miliónov eur v lehote jedného 
roka od odsúhlasenia ich členstva 
v spoločnom podniku. 
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Odôvodnenie

Toto ustanovenie znevýhodňuje ostatných členov uvedených v článku 1 ods. 1 o zakladajúcich 
členoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Príloha článok 11 odsek 5

5. Príspevky môžu byť aj nepeňažné.
Nepeňažné príspevky sa budú posudzovať 
z hľadiska ich hodnoty a užitočnosti pre 
uskutočňovanie úloh spoločného podniku.

5. Príspevky môžu byť aj nepeňažné 
a stanovia sa v dohodách uvedených 
v článku 8 prílohy. Nepeňažné príspevky 
sa budú posudzovať z hľadiska ich hodnoty 
a užitočnosti pre uskutočňovanie úloh 
spoločného podniku.

Odôvodnenie
Táto úprava vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 8 ods. 1a (nový) 
prílohy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Príloha článok 11 odsek 6

6. Správna rada navrhne Komisii výšku 
základu pre odvod poplatkov za služby 
letovej navigácie, o ktorom je zmienka v 
odseku 1. .

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto vypustenie vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 4 nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Príloha článok 17

Spoločný podnik je vlastníkom celého 
hmotného a nehmotného majetku, ktorý 
bol vytvorený, alebo ktorý mu bol 
postúpený pre fázu realizácie projektu 
SESAR.

Spoločný podnik je vlastníkom celého 
hmotného a nehmotného majetku, ktorý 
bol vytvorený spoločným podnikom 
SESAR, alebo ktorý mu bol postúpený pre 
fázu vývoja projektu SESAR v súlade 
s dohodami o členstve uzavretými 
spoločným podnikom SESAR. Spoločný 
podnik môže udeliť právo na prístup 
k poznatkom, ktoré sú výsledkom 
projektu, a to najmä svojim členom, ako 
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aj členským štátom Európskej únie 
a/alebo Eurocontrolu na ich vlastné 
a nekomerčné účely.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je veľmi dôležitý a zaslúži si dôkladné zváženie, lebo 
stanovuje právne ustanovenia týkajúce sa majetkových práv. Pracovná skupina Rady 
predložila podobný návrh.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

História

V roku 2004 kladú právne predpisy týkajúce sa jednotného európskeho neba inštitucionálny 
a regulačný základ pre usporiadané a interoperabilné riadenie letovej prevádzky.

V súčasnosti sa nachádzame vo fáze implementácie jednotného neba a naliehavou sa stáva 
otázka vývoja požadovaných technológií.

Z tohto dôvodu spustila Európska komisia v spolupráci s Európskou organizáciou pre 
zabezpečovanie letov (Eurocontrol) a v podstate s finančnou podporou súkromného sektora 
európsky projekt kontroly letovej prevádzky (SESAR). Toto zoskupenie predstavuje 
partnerstvo medzi súkromným a verejným sektorom (PPP) s trojstrannou finančnou účasťou.

Cieľom programu SESAR je zriadenie spoločného podniku na realizáciu európskeho systému 
riadenia letovej prevádzky novej generácie.

Prečo je SESAR potrebný?

Predpovede uvádzajú, že objem leteckej dopravy sa do roku 2025 zdvojnásobí, ba až 
strojnásobí. Sektor okrem toho prispieva sumou vo výške 220 miliárd eur do európskeho HDP 
a zamestnáva 3,1 milióna osôb.

Problémy v infraštruktúre leteckej dopravy, predovšetkým v oblasti riadenia letovej 
prevádzky, sú neodvratné. Platí to tým viac, že súčasné ATM systémy sú založené na 
technológiách, ktoré sú staré dvadsať rokov alebo dokonca aj viac. V čase satelitnej 
komunikácie, projektu GALILEO a širokopásmovej siete piloti a letoví kontrolóri medzi 
sebou stále komunikujú pomocou rádia.

Súčasný systém dokáže zabezpečiť fungovanie a bezpečnosť riadenia letovej prevádzky, ale 
je zrejmé, že už dosahuje svoje hranice. Infraštruktúra riadenia letovej prevádzky, 
rozkúskovaná a len čiastočne interoperabilná, nebude schopná čeliť výzvam nasledujúcich 
rokov, akými sú posilnená bezpečnosť, rastúca hustota premávky, energetická účinnosť 
a enviromentálne obmedzenia. Potreba inovácie sa stáva bezodkladnou.

SESAR ako technologická zložka jednotného európskeho neba má:

• prispôsobiť kontrolu leteckej premávky novým technológiám,

• zaistiť bezpečnosť a regularizáciu letov,

• organizovať letové navigačné služby,

• vymedziť úlohy a zodpovednosti dozorných orgánov a dodávateľov služieb.

V súčasnej dobe ide o využívanie navigačných systémov pomocou automatizovaného riadenia 
trás lietadiel v reálnom čase. Avšak idúc ešte ďalej, spravodajca zdôrazňuje potrebu 
interoperability dvoch systémov, systému SESAR a systému GALILEO.
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Okrem významného dopadu na bezpečnosť je takisto značný dopad na životné prostredie.
Komisia odhaduje, že dôjde k zníženiu emisie plynov spôsobujúcich skleníkový efekt o 4 až 
6% pri jednom lete.

Náplň programu SESAR:

Nová generácia systémov riadenia letovej prevádzky zjednotí komplexné spojenia medzi 
zemou a lietadlom, ako i automatizované nástroje pre letových kontrolórov a pilotov. Keďže 
letecká doprava je vo svojej podstate medzinárodná, uskutočňovanie nemôže prebiehať 
nesynchronizovane. So šesťdesiattimi rôznymi ATM systémami inštalovanými na zemi 
a približne 5000 lietadlami bude SESAR chýbajúcim právnym predpisom, vďaka ktorému 
môže Európska únia s legislatívnymi nástrojmi týkajúcimi sa jednotného neba účinne 
synchronizovať zavádzanie novej technológie. Môžeme zdôrazniť, že SESAR prináša pridanú 
hodnotu Spoločenstva, keďže žiadny členský štát by podobný systém nemohol vyvíjať úplne 
sám.

Spoločný podnik SESAR v súčasnosti predstavuje prvé európske partnerstvo medzi 
súkromným a verejným sektorom, vedené s účasťou Európskeho spoločenstva.

Projekt je rozložený do troch fáz.

Fáza definície, spustená v roku 2005 a trvajúca až do roku 2007, vymedzuje presne 
stanovený postup (ATM Master Plan), t. j. technológie, ktoré sa majú vyvíjať, a spôsoby 
organizácie. Financie vo výške 60 miliónov eur zabezpečuje európsky rozpočet a Eurocontrol 
(50/50).

Fáza vývoja (2008-2013), ktorej cieľom je zostavenie systémov a realizácia ich kritických 
prvkov, sa odhaduje na približne 300 miliónov eur ročne (1/3 európsky rozpočet, 1/3 
Eurocontrol, 1/3 súkromný sektor).

Fáza zavádzania (2014-2020) by bola podľa oznámenia Komisie financovaná súkromným 
sektorom a uskutočňovaná v rozsiahlom meradle v Európe a v pridružených krajinách.

Stanovisko spravodajcu:

Spravodajca chce pripomenúť, že dodržanie tohto kalendára má rozhodujúci význam pre 
rozsah pôsobnosti programu.

Spojené štáty americké takisto pracujú na systéme riadenia letovej prevádzky novej generácie.
Pre európsku konkurencieschopnosť je dôležité udržanie nášho technologického pokroku.

Návrh Komisie na zriadenie spoločného podniku SESAR však nerieši niekoľko základných 
problémov, akými sú napríklad presné vymedzenie jednotlivých fáz, záruky finančnej účasti 
súkromného sektora, práva duševného vlastníctva, možné konflikty záujmov, stanovy 
spoločného podniku a ich revízia, proces pristupovania nových členov a hlasovacie právo 
v rámci správnej rady a nakoniec zapojenie Európskeho parlamentu.

Spravodajca považuje za potrebné objasniť vymedzenie jednotlivých fáz. Pozmeňovacie 
a doplňujúce návrhy jasnejšie definujú tri fázy projektu SESAR a obmedzujú existenciu 
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spoločného podniku na druhú fázu. Komisia bude musieť predložiť legislatívny návrh, ktorým 
sa ustanoví tretia fáza.

Spravodajca takisto zdôrazňuje dôležitosť doložky o revízii cieľa, spravovania a trvania 
spoločného podniku. Vzhľadom na problémy spojené so spustením projektu GALILEO je 
dôležité, aby sa predišlo takýmto prekážkam.

Pri prijímaní nových členov do spoločného podniku spravodajca požaduje schválenie zo 
strany Európskeho parlamentu a Rady. Vzhľadom na to, že spoločný podnik má povahu 
partnerstva medzi súkromným a verejným sektorom, je takisto dôležité stanoviť osobitné 
podmienky pristúpenia. Je nutné zaručiť, aby noví členovia už s Úniou predbežne uzavreli 
dohodu v oblasti leteckej premávky. Takisto budú musieť predložiť dokumentáciu týkajúcu sa 
ich skúsenosti v oblasti ATM, ich účasti na plnení Master Planu, ich finančného príspevku 
a možných konfliktov záujmov.

Financovanie:
Keďže prvú fázu projektu plne financuje Európska únia a Eurocontrol, je potrebné presne 
stanoviť pravidlá prispievania súkromného sektora v rámci druhej fázy. Návrh Komisie na 
zriadenie spoločného podniku počíta s finančnou účasťou súkromného sektora počas fázy 
vývoja programu prostredníctvom zavedenia prípadného odvodu z poplatkov za letové 
navigačné služby.

Fáza Roky Financovanie Aktéri

Definícia 2005-2007 60 miliónov eur:
Eurocontrol (30 miliónov eur)
Spoločenstvo (30 miliónov eur)

Eurocontrol

Vývoj 2008-2013 300 miliónov eur ročne:
Spoločenstvo (100 miliónov 
eur)
Eurocontrol (100 miliónov eur)
Priemysel a iné (100 miliónov 
eur)

Spoločný podnik

Konsolidácia 2014-2020 Priemysel Priemysel

(Zdroj KOM(2005)0602, s. 9)

Z vyššie uvedeného vyplýva, že prijatie súkromných podnikov do spoločného podniku môže 
spôsobovať konflikty záujmov. Ku konfliktom záujmov tiež dochádza, pokiaľ súkromný 
alebo verejný člen spoločného podniku môže hospodársky využívať jeho odborné alebo 
administratívne kapacity. Záujmy verejného a súkromného sektora sa taktiež úplne odlišujú:
Zatiaľ čo pre súkromný sektor predstavuje program hlavne obchodné záujmy, verejný sektor 
musí zaistiť ďalšie ciele, ktoré predstavujú verejný záujem, a musí konať nezávisle od 
priemyselných alebo obchodných záujmov.

Jednou zo základných úloh spoločného podniku je príprava a uskutočňovanie verejných 
súťaží, ktoré sú potrebné pre fázu vývoja. Aby sa predišlo konfliktom záujmov, členovia 
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spoločného podniku nesmú byť vystavení prípadným konfliktom záujmov. Výsledkom 
konania je uzatvorenie osobitných zmlúv medzi spoločným podnikom a jeho členmi, ktoré 
stanovujú základné technické a finančné podmienky.

Takisto sa objasňuje úloha Eurocontrolu, zakladajúceho člena spoločného podniku. Osobitné 
dohody so spoločným podnikom musia vymedziť podmienky rozdelenia a využívania 
výsledkov fáze definície.

Zapojenie Európskeho parlamentu:

Spravodajca upozorňuje, že návrh sa vôbec nezmieňuje o orgáne pre rozpočtovú kontrolu, aj 
keď značná časť aktivít spoločného podniku sa má financovať pomocou rozpočtu 
Spoločenstva. Vzhľadom na to, že bude zamestnávať pracovníkov a bude závislý na podpore 
Spoločenstva, bolo by vhodné, aby sa spoločný podnik riadil všeobecnými rozpočtovými 
postupmi tak, aby bolo možné lepšie kontrolovať jeho činnosť a zlepšiť sledovanie  
administratívnych výdavkov. Európsky parlament by mal byť konzultovaný ohľadom 
menovania výkonného riaditeľa, zmeny stanov, prípadného predĺženia financovania 
spoločného podniku a mal by mať pozorovateľa v správnej rade.

Vzhľadom na množstvo dôležitých úloh správnej rady je potrebné lepšie rozložiť zastúpenie 
podľa týchto kritérií: verejné orgány, medzivládne organizácie, súkromný sektor. Hlasovacie 
právo bude vyvážené a vážené v závislosti od finančnej účasti.

Pri menovaní výkonného riaditeľa musí Komisia, po porade so zástupcom Európskeho 
parlamentu, predložiť správnej rade zoznam troch možných kandidátov. Mandát, platný na 
dobu päť rokov, je možné obnoviť maximálne na obdobie troch rokov.

Závery:

• SESAR bude prvým spoločným podnikom založeným na partnerstve verejného 
a súkromného sektora (PPP) a v tomto zmysle vytvorí precedens.

• SESAR a GALILEO sú sesterské projekty s cieľmi a finančnou návratnosťou 
stanovenými v strednodobom a dlhodobom horizonte.

SESAR a právne predpisy týkajúce sa jednotného neba umožnia zabezpečiť množstvo 
stabilných pracovných miest a táto príležitosť je ďalším argumentom na podporu realizácie 
tohto projektu.


