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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o ustanovitvi skupnega podjetja za uresničitev nove generacije 
evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)
(KOM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2005)0602)1,

– ob upoštevanju člena 171 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0002/2006),

- ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

– ob upoštevanju členov 51 in 35 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja Odbora 
za promet in turizem (A6–0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, da ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3. poziva Svet, da obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

4. poziva Svet, da se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, da stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 6 

(6) Opredelitveni fazi bo sledila izvedbena 
faza načrta za posodobitev upravljanja 
zračnega prometa v Skupnosti, ki se deli 
na dve zaporedni fazi: razvoj (2008–2013) 

(6) Opredelitveni fazi bosta sledili dve 
zaporedni fazi: razvoj (2008–2013) in 
razširitev (2014–2020).

  
1 UL C ... /Še neobjavljeno v UL.
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in razširitev (2014–2020).

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je treba obravnavati v povezavi s predlogom spremembe k 
členu 1(1a)(novo), katerega obrazložitev utemeljuje tri različne medsebojno odvisne faze.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 6 a (novo)

(6a) Vsaka faza mora določati glavne 
sestavine vsebine in zlasti za „fazo 
razširitve“ navesti možne pravne določbe 
prihodnjega predloga.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je treba obravnavati skupaj s predlogom spremembe k 
členu 1(1a)(novo). Slednji ima obsežnejšo obrazložitev.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 7

[(7) V skladu s členom 15(3) Uredbe (ES) 
št. 550/2004 lahko pristojbine na zračnih 
poteh zagotavljajo prihodke za financiranje 
projektov, namenjenih določeni vrsti 
uporabnikov zračnega prostora in/ali 
ponudnikov navigacijskih storitev zračnega 
prometa, za izboljšanje skupne 
infrastrukture zračne plovbe, zagotavljanja 
navigacijskih storitev zračnega prometa in 
uporabe zračnega prostora.]

[(7) V skladu s členom 15(3) Uredbe (ES) 
št. 550/2004 lahko pristojbine na zračnih 
poteh zagotavljajo prihodke za financiranje 
projektov, namenjenih določeni vrsti 
uporabnikov zračnega prostora in/ali 
ponudnikov navigacijskih storitev zračnega 
prometa, za izboljšanje skupne 
infrastrukture zračne plovbe, zagotavljanja 
navigacijskih storitev zračnega prometa in 
uporabe zračnega prostora.]

Obrazložitev

Javno-zasebno partnerstvo (PPP) predvideva verodostojen mehanizem financiranja skupnega 
projekta. Ker javno financiranje s Sporazumom o proračunu za obdobje 2007–2013 
zagotavljata dve veji: Svet in Parlament, zasebni sektor predvsem nasprotuje pristojbinam na 
zračnih poteh, vendar še ni pripravil nadomestnega mehanizma v zvezi s finančnimi prispevki. 
Zato bodo ta uvodna izjava in ustrezni členi v tem dokumentu začasno odpravljeni.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 12
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(12) Ob upoštevanju velikega števila 
udeležencev, ki bodo morali sodelovati v 
tem procesu, potrebnih finančnih sredstev 
ter strokovnega znanja in izkušenj je treba 
ustanoviti pravni subjekt, ki bo lahko 
zagotovil usklajeno upravljanje sredstev, 
dodeljenih projektu SESAR v izvedbeni
fazi.

(12) Ob upoštevanju velikega števila 
udeležencev, ki bodo morali sodelovati v 
tem procesu, potrebnih finančnih sredstev 
ter strokovnega znanja in izkušenj je treba 
ustanoviti pravni subjekt, ki bo lahko 
zagotovil usklajeno upravljanje sredstev, 
dodeljenih projektu SESAR v razvojni
fazi.

Obrazložitev

Besedilo Komisije ni jasno, ker „izvedba“ ni samostojna faza. Izvedba je, v skladu s 
predlogom spremembe k členu 1(1a)(novo), prisotna v vseh treh fazah.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 13

(13) Ta subjekt, ki je zadolžen za 
upravljanje javnega raziskovalnega 
projekta evropskega pomena, je treba šteti 
za mednarodni organ iz druge alinee člena 
15(10) Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z 
dne 17. maja 1977 o usklajevanju 
zakonodaje držav članic o prometnih 
davkih – Skupni sistem davka na dodano 
vrednost: enotna osnova za odmero, in iz 
druge alinee člena 23(1) Direktive Sveta 
92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o 
splošnem režimu za trošarinske proizvode 
in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih 
proizvodov.

(13) Ta subjekt je zadolžen za upravljanje 
javnega raziskovalnega projekta 
evropskega pomena v okviru druge alinee 
člena 15(10) 
Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 
17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje 
držav članic o prometnih davkih – Skupni 
sistem davka na dodano vrednost: enotna 
osnova za odmero, in iz druge alinee 
člena 23(1) Direktive Sveta 92/12/EGS z 
dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu 
za trošarinske proizvode in o skladiščenju, 
gibanju in nadzoru takih proizvodov.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je treba obravnavati v smislu drugega predloga spremembe k 
členu 2(2), ki navaja, da „skupna podjetja“ niso samodejno priznana kot „mednarodni 
organi“.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 17

(17) Glavni nalogi skupnega podjetja 
morata biti organizacija in usklajevanje 
projekta SESAR preko povezovanja javnih 
in zasebnih sredstev ter s podporo zunanjih 

(17) Glavni nalogi skupnega podjetja 
morata biti organizacija in usklajevanje 
projekta SESAR preko povezovanja javnih 
in zasebnih sredstev ter s podporo zunanjih 
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tehničnih virov, ki izvirajo predvsem iz 
članov, in še posebej na podlagi 
Eurocontrolovih izkušenj.

tehničnih virov, ki izvirajo predvsem iz 
članov, in še posebej na podlagi izkušenj 
Eurocontrola in Evropske vesoljske 
agencije.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe upošteva logiko predloga spremembe k členu 3(1) Priloge, kjer je 
dodana Evropska vesoljska agencija (ESA) in so navedeni razlogi, ki to utemeljujejo. 

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 18

(18) Za lažjo komunikacijo z ustanovitelji 
je treba določiti sedež skupnega podjetja v 
Bruslju.

(18) Za lažjo komunikacijo z ustanovitelji 
je treba ustanoviti sedež skupnega podjetja 
v skladu z določbami Uredbe 
Sveta 58/2003.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je treba obravnavati v povezavi s predlogom spremembe k členu 1(3) 
Uredbe Sveta št. 58/2003 z dne 19. 12. 2002.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 19

[(19) Pristojbine na zračnih poteh v celoti 
krijejo uporabniki zračnega prostora, ki 
finančno prispevajo k raziskovalnim in 
razvojnim prizadevanjem v sektorju 
upravljanja zračnega prometa. Zato jim je 
treba dodeliti primerno zastopanost v 
skupnem podjetju.]

[(19) Pristojbine na zračnih poteh v celoti 
krijejo uporabniki zračnega prostora, ki 
finančno prispevajo k raziskovalnim in 
razvojnim prizadevanjem v sektorju 
upravljanja zračnega prometa. Zato jim je 
treba dodeliti primerno zastopanost v 
skupnem podjetju.]

Obrazložitev

Ta uvodna izjava se opusti in tudi drugi členi se zadržijo, dokler se ne zagotovi zavezujoč 
mehanizem zasebnega financiranja SESAR, javno-zasebno partnerstvo (PPP). 

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 20

(20) Treba je določiti podrobna pravila za 
organizacijo in delovanje skupnega 

(20) Treba je določiti podrobna pravila za 
organizacijo,delovanje, izogibanje 



PR\613344SL.doc 9 PE 374.009v01-00

SL

podjetja s pripravo statuta skupnega 
podjetja.

navzkrižju interesov in postopek 
imenovanja uradnikov skupnega podjetja s 
pripravo statuta skupnega podjetja 
določenega v Prilogi.

Obrazložitev

Upoštevati je treba dva druga predloga spremembe k členu 3(1) in členu 6(1) Priloge. 

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 20 a (novo)

(20a) Evropskemu parlamentu je treba 
dodeliti status opazovalca v upravnem 
odboru skupnega podjetja SESAR.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je treba obravnavati v povezavi s predlogom spremembe k členu 3(2) 
Priloge, s sprejetjem stališča Evropskega parlamenta z dne 6. septembra 2005 (glej poročilo 
Barsi-Pataky, A6-0212/2005 o programu Galileo).

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 21 a (novo)

(21a) Prošnje za pristop novih članic je 
treba sprejeti, ob upoštevanju določb 
člena 1(3) Priloge.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je treba obravnavati v povezavi s predlogi sprememb k členu 5a 
(novo), členu 1(3a) (novo) Priloge, členu 4(1) Priloge, členu 4(2) in členu 5a (novo) Priloge.

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 21 b (novo)

(21b) Komisija vsaka tri leta poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
uporabi te uredbe ter, če je ustrezno, 
predlaga spremembe te uredbe.
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je treba obravnavati v povezavi s predlogom spremembe k členu 6a 
(novo).

Predlog spremembe 13
Člen 1, odstavek 1

1. Za izvrševanje razvojnih dejavnosti v 
izvedbeni fazi izvajanja projekta za 
posodobitev upravljanja zračnega prometa 
v Evropi, v nadaljnjem besedilu „projekt 
SESAR“, se ustanovi skupno podjetje, 
imenovano „skupno podjetje SESAR“ za 
obdobje do 31. decembra 2013.

1. Za posodobitev upravljanja zračnega 
prometa v Evropi (ATM), v nadaljnjem 
besedilu „projekt SESAR“, se ustanovi 
skupno podjetje, imenovano „skupno 
podjetje SESAR“, s poglavitnim ciljem 
vodenja dejavnosti razvojne faze projekta 
SESAR, za obdobje od datuma, ko Svet 
sprejme glavni načrt ATM iz člena 1a, do 
konca druge faze.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe želi bolje pojasniti besedilo Komisije ter razjasniti uporabljene pojme 
in tudi opredelitev razvojne faze.

Predlog spremembe 14
Člen 1, odstavek 1 a (novo)

1a. „Projekt SESAR“ sestavljajo tri faze:
a. „Opredelitvena faza“ želi določiti 
terminološke možnosti in stopnje, ki jih je 
treba izvesti, prednostne naloge v 
programih posodobitve in načrte 
operativne izvedbe. Začela se je 
oktobra 2005 in se bo po pričakovanjih 
zaključila decembra 2007 ter bo 
omogočila glavni načrt ATM. Glavni 
načrt ATM izvaja konzorcij podjetij pod 
nadzorom Eurocontrola.
b. „Razvojna faza“ se bo začela 
1. januarja 2008, potem ko bo Svet na 
predlog Komisije in po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom sprejel glavni 
načrt ATM. Razvojna faza se bo zaključila 
31. decembra 2013.
c. „Razširitvena faza“ se bo začela 
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1. januarja 2014 in zaključila 
31. decembra 2020 ter bo obsegala 
velikoserijsko proizvodnjo in izvajanje 
nove infrastrukture ATM. Komisija 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
predlog, ki opredeljuje:
i. prehod iz razvojne v razširitveno fazo,
ii. mehanizme za povračilo, ki jih izvajajo 
vsi organi, ki nasledijo skupno podjetje 
SESAR, in
iii. prenos opredmetenih in 
neopredmetenih sredstev v nov organ, ki 
nasledi skupno podjetje SESAR.

Obrazložitev

Zaradi boljše pravne ureditve in jasnosti o odgovornosti mora ta uredba opredeliti faze glede 
rokov in glede tega, kaj je treba doseči v teh fazah, ob upoštevanju odgovornosti 
zakonodajalcev in drugih zadevnih organov.

Predlog spremembe 15
Člen 1, odstavek 1 b (novo)

1b. Področje uporabe, upravljanje, 
financiranje in veljavnost skupnega 
podjetja SESAR, kadar je potrebno, 
revidira Svet v skladu z razvojem projekta 
in „glavnim načrtom ATM“, ob 
upoštevanju ocene iz člena 6 in klavzule o 
pregledu iz člena 6a (novo) te uredbe.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe upošteva logiko delovne skupine Sveta, kljub nujni pravni določbi 
glede na izkušnje skupnega podjetja Galileo. 

Predlog spremembe 16
Člen 1, odstavek 2, prvi stavek

2. Cilj skupnega podjetja je zagotoviti 
posodobitev sistema upravljanja 
evropskega zračnega prometa s 
povezovanjem raziskovalnih in razvojnih 
prizadevanj v Skupnosti. Odgovorno je 

2. Cilj skupnega podjetja je zagotoviti 
posodobitev sistema upravljanja 
evropskega zračnega prometa z 
usklajevanjem in združevanjem vseh 
pomembnih raziskav in razvoja. 
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predvsem za izvajanje naslednjih nalog: Odgovorno je predvsem za izvajanje 
naslednjih nalog:

Obrazložitev

To izhaja iz prejšnjih predlogov sprememb o opredelitvi razvojne faze.

Predlog spremembe 17
Člen 1, odstavek 2, alinea 1

– organizirati in uskladiti izvajanje 
projekta SESAR v skladu z načrtom za 
posodobitev upravljanja zračnega prometa 
v Evropi, v nadaljnjem besedilu „načrt“, 
ki ga pripravi agencija Evropske 
organizacije za varnost zračne plovbe 
(Eurocontrol), z združevanjem javnih in 
zasebnih sredstev,

– organizirati in uskladiti dejavnosti 
razvojne faze projekta SESAR v skladu z 
glavnim načrtom ATM, ki je posledica 
opredelitvene faze projekta, ki ga upravlja 
agencija Evropske organizacije za varnost 
zračne plovbe (Eurocontrol), z 
združevanjem in upravljanjem z eno samo 
strukturo javnih in zasebnih sredstev, 

Obrazložitev

To izhaja iz prejšnjih predlogov sprememb v zvezi z opredelitvijo razvojne faze.

Predlog spremembe 18
Člen 1, odstavek 2, alinea 2a (novo)

– zagotoviti potrebno financiranje za 
dejavnosti razvojne faze projekta SESAR 
v skladu z glavnim načrtom ATM;

Obrazložitev

Vprašanje financiranja potrebuje posebno navedbo.

Predlog spremembe 19
Člen 1, odstavek 2, pododstavek 1 a (novo)

– zagotoviti sodelovanje zainteresiranih 
strani za upravljanje zračnega prometa v 
Evropi pri odločanju in financiranju;

Obrazložitev

Ta dodatek je potreben zaradi pomembne vloge, ki jo ima upravljanje zračnega prometa v 
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Evropi zaradi izkušenj in pridobljenega znanja.

Predlog spremembe 20
Člen 1, odstavek 3

3. Sedež skupnega podjetja je v Bruslju. 3. Sedež skupnega podjetja se ustanovi v 
skladu z določbami Uredbe Sveta 58/2003.

Obrazložitev

Ta uredba ne sme določati sedeža skupnega podjetja SESAR. To odločitev mora sprejeti 
Evropski svet v skladu z načeli, ki določajo odločitev o sedežu agencij (glej Uredbo Sveta 
št. 58/2003 z dne 19. 12. 2002) in drugih organov ter storitev ES.

Predlog spremembe 21
Člen 2, odstavek 2

2. Skupno podjetje se prizna kot 
mednarodni organ iz druge alinee člena 
15(10) Direktive 77/388/EGS in druge 
alinee člena 23(1) Direktive 92/12/EGS.

črtano

Obrazložitev

Direktiva 77/388/EGS in Direktiva 92/12/EGS ne dopuščata priznavanja skupnih podjetij kot 
„mednarodnih organov“, razen če so v celoti javni organi. Skupno podjetje, ki v svoje organe 
odločanja vključuje javne in zasebne sektorje in ima pristojnost za sklepanje mednarodnih 
sporazumov, bo nov razvoj v pravnem redu EU, s katerim zakonodaja EU še nima izkušenj. 

Predlog spremembe 22
Člen 3, odstavek 1

1. Sprejme se statut skupnega podjetja, ki 
je priložen tej uredbi.

1. Sprejme se statut skupnega podjetja, ki 
je priložen tej uredbi in je njen sestavni 
del.

Obrazložitev

Predlog spremembe želi poudariti, da so priloge k pravnim instrumentom del in paket 
zakonodajnega predloga, h kateremu so priložene. Številne sodbe Sodišča so to poudarile, 
vendar o „skupnih podjetjih“ še ni bilo sodnega primera. Zato je treba poudariti ta vidik. 
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Predlog spremembe 23
Člen 3, odstavek 2

2. Statut se lahko spreminja v skladu s 
postopkom iz člena 5(2), predvsem v zvezi 
s členi 3, 4, 5, 6 in 8 tega statuta.

2. Statut se lahko spreminja v skladu s 
postopkom iz člena 6a.

Obrazložitev

Zaradi jasnosti in po navodilih o „boljši pravni ureditvi“ mora v pravnem predlogu obstajati 
člen, ki opredeljuje postopek vsake spremembe, ki je po mnenju institucij EU potreben in ga 
ne sproži ali izvede organ „skupnega podjetja“. Glej tudi predlog spremembe k členu 6a 
(novo) Uredbe. 

Predlog spremembe 24
Člen 4, odstavek 1, točki a) in b)

[a) prispevkov članov v skladu s členom 1 
statuta in

[a) prispevkov članov v skladu s členi 1, 3 
in 11 statuta in

b) morebitnega črpanja pristojbin na 
zračnih poteh v smislu druge alinee člena 
15(3)(e) Uredbe (ES) št. 550/2004. 
Komisija v skladu s postopkom iz člena 
15(4) Uredbe (ES) št. 550/2004 določi
podrobna pravila za pobiranje in uporabo 
teh pristojbin.]

b) črpanja pristojbin na zračnih poteh v 
smislu druge alinee člena 15(3)(e) 
Uredbe (ES) št. 550/2004. Komisija 
Evropskemu parlamentu in Svetu pripravi 
predlog, ki opredeljuje podrobna pravila za 
pobiranje in uporabo teh pristojbin.]

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v [...], ki navaja opustitev zaradi upora zasebnega sektorja do 
pristojbin na zračnih poteh. Poročevalka še ni prejela nobenega nadomestnega mehanizma, ki 
za zasebni sektor uvaja finančne prispevke. Kljub temu je bila predložena pravna določba, ker 
določa finančne obveznosti zasebnega sektorja v javno-zasebnem partnerstvu (PPP). Pravilno 
in zaželeno je, da o teh zadevah razpravlja EP in določi nekatere smernice o PPP. Zato je 
nujen ločen pravni instrument, ne pravni instrument Komisije, ki se ga odobri s postopkom 
komitologije.

Predlog spremembe 25
Člen 4, odstavek 3

3. Vsi finančni prispevki Skupnosti 
skupnemu podjetju bodo prenehali z 
iztekom obdobja iz člena 1.

3. Vsi finančni prispevki Skupnosti 
skupnemu podjetju bodo prenehali z 
iztekom obdobja iz člena 1, razen če 
Evropski parlament in Svet na podlagi 
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predloga Komisije ne odločita drugače.

Obrazložitev

V pravnem instrumentu mora biti možnost dodatnega prispevka ES. Vendar mora finančni 
prispevek ES upoštevati primeren in uveljavljen proračunski postopek.

Predlog spremembe 26
Člen 5, odstavek 1

1. Odbor za enotno nebo, ustanovljen na 
podlagi člena 5 Uredbe (ES) št. 549/2004, 
v nadaljnjem besedilu „odbor“, se redno 
obvešča o poteku del skupnega podjetja. 
Komisija zato vključi točko o projektu 
SESAR v dnevni red vsake seje odbora.

1. Odbor za enotno nebo, ustanovljen na 
podlagi člena 5 Uredbe (ES) št. 549/2004, 
v nadaljnjem besedilu „odbor“, se redno 
obvešča o poteku del skupnega podjetja 
SESAR. Komisija zato vključi točko o 
projektu SESAR v dnevni red vsake seje 
odbora.

Obrazložitev

Dodano je enostavno pojasnilo.

Predlog spremembe 27
Člen 5, odstavek 2 a (novo)

2a. Stališče Komisije o upravnem odboru 
v zvezi z odločanjem glede tehničnih 
prilagoditev glavnemu načrtu ATM bo 
sprejeto v skladu s postopkom iz člena 3 
Sklepa 1999/468/ES.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je treba obravnavati v povezavi z novim členom 6a o klavzuli o 
pregledu. Drugače povedano, ta predlog spremembe le pooblašča Komisijo, da sprejme 
stališče o tehničnih spremembah glavnega načrta ATM, po sklicevanju na „svetovalni 
postopek“ komitologije.

Predlog spremembe 28
Člen 5 a (novo)

Člen 5a
Pristop novih članov
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Komisija Svetu in Evropskemu 
parlamentu poroča o pristopu novih 
članov. Vsako sodelovanje novih članov, 
vključno s sodelovanjem članov iz tretjih 
držav, se predloži v odobritev Svetu in 
Evropskemu parlamentu.

Obrazložitev

Pravna določba je prevzeta od skupnega podjetja Galileo (Uredba (ES) št. 876/2002) in je 
rahlo spremenjena glede na vlogo Evropskega parlamenta. Za javno-zasebno partnerstvo 
(PPP), kot je skupno podjetje SESAR, je to nujen pogoj.

Predlog spremembe 29
Člen 6 a (novo)

Člen 6a
Pregled

Komisija predloži ustrezen zakonodajni 
predlog v skladu s postopkom, ki ga 
določa Pogodba ES, če presodi ali če Svet 
ali Evropski parlament, v okviru postopka 
komitologije, zahtevata, da del te uredbe 
in njen statut potrebujeta pregled ali 
delno spremembo.

Obrazložitev

To je pomemben predlog spremembe postopka, ki si prizadeva zavarovati pristojnosti 
Evropskega parlamenta v zakonodaji Skupnosti.

Predlog spremembe 30
Priloga, člen 1, odstavek 2, alinea 3

– druga podjetja ali javni ali zasebni 
subjekti.

– druga podjetja ali javni ali zasebni 
subjekti, ki so z Evropsko skupnostjo 
sklenili vsaj en sporazum na področju 
zračnega prometa.

Obrazložitev

Glede na naravo PPP skupnega podjetja SESAR morajo za članstvo v skupnem podjetju 
obstajati razumni pogoji. Ta predlog spremembe želi vključiti en pogoj, tj. sporazum z ES. 
Ker zahtevano pojasnilo še ni na voljo, so potrebni [...].
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Predlog spremembe 31
Priloga, člen 1, odstavek 3

3. Prošnja za pristop v okviru odstavka 2 se 
pošlje izvršnemu direktorju, ki jo prenese 
upravnemu odboru.

3. Prošnja za pristop v okviru odstavka 2 se 
pošlje izvršnemu direktorju, ki jo prenese 
upravnemu odboru.

Upravni odbor odloči, ali je treba prošnjo 
sprejeti ali zavrniti. V primeru pozitivne 
odločitve se izvršni direktor pogodi o 
pogojih pristopa in jih predloži upravnemu 
odboru. Ti pogoji lahko vsebujejo zlasti 
določbe v zvezi s finančnimi prispevki in 
zastopanostjo v upravnem odboru.

Upravni odbor svetuje Komisiji, ali je treba 
prošnjo sprejeti ali zavrniti, Komisija pa v 
skladu s postopkom iz člena 5a v zvezi s 
tem predloži predlog. V primeru pozitivne 
odločitve se izvršni direktor pogodi o 
pogojih pristopa in jih predloži upravnemu 
odboru. Ti pogoji lahko vsebujejo zlasti 
določbe v zvezi s finančnimi prispevki in 
zastopanostjo v upravnem odboru.

Obrazložitev

To je nujno pojasnilo, ki izhaja iz novega člena 5a (novo) Uredbe o pristopu novih članov. 
Postopek je treba jasno navesti, kar onemogoča napačno razumevanje ali ustvarjanje 
precedensa. Za takšna vprašanja so odgovorne institucije EU in ne njeno skupno podjetje, po 
naravi PPP, kot je SESAR.

Predlog spremembe 32
Priloga, člen 1, odstavek 3 a (novo)

3a. Pri predlogu za odobritev pogajanj o 
pristopu s podjetjem ali javnim ali 
zasebnim subjektom, glede na sporazum iz 
odstavka 2, upravni odbor upošteva zlasti 
naslednja merila:
– dokumentirano znanje in izkušnje z 
upravljanjem zračnega prometa in/ali s 
proizvodnjo opreme in/ali storitev za 
uporabo pri upravljanju zračnega 
prometa,
– prispevek, za katerega se pričakuje, da 
ga podjetje ali subjekt lahko izvaja v 
okviru glavnega načrta ATM,
– finančna trdnost podjetja ali subjekta,
– možno navzkrižje interesov.
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Obrazložitev

To je nadaljevanje bistvenega pogoja iz predloga spremembe k členu 1(2)(1a)(novo). Nadalje 
pojasnjuje merila in postopek. Delovna skupina Sveta se je strinjala s podobnim besedilom. 
Ta predlog spremembe je treba obravnavati v povezavi s predlogom spremembe k členu 5a 
(novo).

Predlog spremembe 33
Priloga, člen 3, odstavek 1

Upravni odbor sestavljajo: Upravni odbor sestavljajo:
a) predstavnik vsakega člana skupnega 
podjetja;

a) predstavnik vsakega člana skupnega 
podjetja;

b) predstavnik uporabnikov zračnega 
prostora;

b) predstavnik vojske;

c) predstavnik ponudnikov navigacijskih 
storitev;

c) predstavnik ESA;

d) predstavnik proizvajalcev opreme; d) pet predstavnikov posvetovalnega 
organa panoge (ICB);

e) predstavnik letališč;

f) predstavnik predstavniških organizacij 
delavcev v sektorju upravljanja zračnega 
prometa;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe želi bolje uravnovesiti zastopanost v upravnem odboru v skladu z 
naslednjimi merili: „javni organi“ (ES, EIB, tretje države in vojska) morajo biti zastopani; 
„medvladne organizacije“ (Eurocontrol in ESA), ki prispevajo finančno in v naravi, morajo 
tudi biti zastopane; „zasebni sektor“ mora biti ustrezno zastopan, kot priznava člen 6 
Uredbe(ES) št. 549/2004. 

Predlog spremembe 34
Priloga, člen 3, odstavek 2

2. Predstavnike iz odstavka 1(b), (c), (d), 
(e) in (f) imenuje posvetovalni organ 
panoge, ustanovljen v skladu s členom 6 
Uredbe (ES) št. 549/2004.

2. Evropski parlament ima status 
opazovalca za upravni odbor.

Obrazložitev

Črtanje izhaja iz predloga spremembe k členu 3(1). Vendar dodatek zadeva vlogo Evropskega 
parlamenta v „skupnem podjetju“ javno-zasebnega partnerstva. Status opazovalca, ki se 
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dodeli Evropskemu parlamentu, temelji na dveh izhodiščih: parlamentarno spremljanje PPP, 
vključenega v preoblikovanje financiranja raziskav v javno storitev, in izpolnjevanje 
proračunske vloge na enakih izhodiščih kot za Svet.

Predlog spremembe 35
Priloga, člen 3, odstavek 2 a (novo)

2a. Upravnemu odboru predseduje 
Komisija.

Obrazložitev

Ta določba je nujna in je bila dogovorjena na ravni Sveta.

Predlog spremembe 36
Priloga, člen 4, odstavek 1

1. Predstavniki iz člena 3(1)(a) in (b) so 
upravičeni do glasovalne pravice.

1. Vsi predstavniki iz člena 3(1) imajo 
ponderirane glasove sorazmerno z 
njihovim prispevkom k sredstvom 
skupnega podjetja SESAR in zanje veljajo 
določbe iz odstavka 2.

Obrazložitev

Predlagana je nova uravnoteženost predstavnikov in ponderiranje glasov ter njihova 
povezanost s finančnim prispevkom vsakega predstavnika v upravnem odboru.

Predlog spremembe 37
Priloga, člen 4, odstavek 2

2. Člani skupnega podjetja razpolagajo s 
sorazmernim številom glasov glede na 
njihov prispevek k sredstvom skupnega 
podjetja. Vendar Skupnost in Eurocontrol 
razpolagata vsak posebej z najmanj 30% 
skupnega števila glasov, predstavnik 
uporabnikov zračnega prostora iz člena 3 
odstavka 1(b) pa z najmanj 10% skupnega 
števila glasov.

2. Ponderiranje glasov in skupno število 
glasov je naslednje:

a. Skupnost in Eurocontrol razpolagata 
vsak posebej z najmanj 25 %;
b. ESA ima 5 %;
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c. posvetovalni organ panoge ima 25 %;
d. EIB ima 5 %;
e. vsako drugo javno [ali zasebno] podjetje 
ali subjekt iz tretjih držav ima preostale 
glasove.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe želi doseči dva cilja. Prvič, jasnost glede ponderiranja glasov s 
sklicevanjem na upravičence. Drugič, ponderirano razmerje med financiranjem in 
ponderiranjem glasov. Ker zahtevano pojasnilo še ni na voljo, so potrebni [...].

Predlog spremembe 38
Priloga, člen 4, odstavek 5

5. Za vsako odločitev o pristopu novih 
članov v smislu člena 1(2), imenovanju 
izvršnega direktorja in prenehanju 
delovanja skupnega podjetja je potrebno 
pozitivno mnenje predstavnika Skupnosti 
v upravnem odboru.

črtano

Obrazložitev

To izhaja iz poročevalkinega predloga spremembe k členu 5a (novo) o pristopu novih članov.

Predlog spremembe 39
Priloga, člen 5, odstavek 1, točka b)

b) odločati o pristopu novih članov; b) predlagati o pristopu novih članov;

Obrazložitev

To mora biti usklajeno s predlogi sprememb k členu 5a (novo) ter členoma 1(3) in 4(5) 
Priloge. Upravni odbor enostavno „predlaga“, glede na izpolnjevanje meril, in ne odloča. 
Odločanje o pristopu novih članov je odvisno od institucij EU.

Predlog spremembe 40
Priloga, člen 5, odstavek 1, točka c)

c) imenovati izvršnega direktorja in 
odobriti organizacijsko shemo;

c) imenovati izvršnega direktorja, za 
katerega velja postopek iz člena 6(1) in 
6(2) Priloge, in odobriti organizacijsko 
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shemo;

Obrazložitev

To je treba obravnavati v povezavi s predlogom spremembe k členu 6(1) in (2) Priloge o 
postopku v zvezi z imenovanjem izvršnega direktorja. 

Predlog spremembe 41
Priloga, člen 5 a (novo)

Člen 5 a
Preprečevanje navzkrižja interesov

1. Člani skupnega podjetja SESAR ali 
upravnega odbora in osebje skupnega 
podjetja SESAR ne sodelujejo pri 
pripravi, razvoju ali postopkih oddaje 
naročil javnih razpisov, če priznavajo ali 
imajo partnerske sporazume z organi, ki 
so možni kandidati za javni razpis ali 
predstavljajo takšne organe.
2. Člani skupnega podjetja SESAR in 
sodelujoči v upravnem odboru morajo 
razkriti vse neposredne ali posredne 
osebne interese ali interese podjetja v 
rezultatu posvetovanj upravnega odbora 
glede vsake zadeve na dnevnem redu. Ta 
zahteva velja tudi za osebje v zvezi z 
nalogami, ki so jim dodeljene. 
3. Na podlagi razkritja iz odstavka 2 se 
lahko upravni odbor odloči izključiti 
člane, sodelujoče ali osebje iz odločanja 
ali nalog, če se lahko pojavi navzkrižje 
interesov. Izključeni člani, sodelujoči in 
osebje nimajo dostopa do informacij v 
zvezi s področji, ki so lahko predmet 
možnih navzkrižij interesa.

Obrazložitev

To je rezultat posvetovanj poročevalke s predstavniki Sveta in Komisije o potrebi po 
pojasnjevanju navzkrižja interesov. Zgornje besedilo je predlagala delovna skupina Sveta.
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Predlog spremembe 42
Priloga, člen 6, odstavek 1

1. Izvršni direktor je pristojen za tekoče 
upravljanje skupnega podjetja in je njegov 
zakoniti zastopnik. Na predlog Komisije 
ga imenuje upravni odbor. Svoje naloge 
opravlja povsem neodvisno.

1. Izvršnega direktorja imenuje upravni 
odbor na podlagi zaslug in 
dokumentiranih sposobnosti upravljanja 
in vodenja ter tudi ustreznih sposobnosti 
in izkušenj, s seznama vsaj treh 
kandidatov, ki jih je predlagala Komisija, 
ko je slišala mnenje predstavnika, ki ga je 
imenoval Evropski parlament. Upravni 
odbor odloča s tričetrtinsko večino članov.
2. Mandat izvršnega direktorja traja pet 
let. Na predlog Komisije, potem ko je 
slišala mnenje predstavnika, ki ga je 
imenoval Evropski parlament, in po 
opravljeni oceni se mandat lahko podaljša
za največ tri leta.

Obrazložitev

Ti dve pravni določbi sta vzeti iz poročila Gargani (A6-0355/2005), ki ga je Evropski 
parlament sprejel 13. decembra 2005, vendar je še vedno v obravnavi Sveta. Predlog 
Komisije in omenjeno poročilo zadevata mandat izvršnega direktorja Evropskega nadzornega 
organa GNSS. Zato je edino primerno, da za izvršnega direktorja „skupnega podjetja 
SESAR“ velja enak pravni postopek.

Predlog spremembe 43
Priloga, člen 8, odstavek 1

Za izvajanje nalog, opredeljenih v členu 1 
te uredbe, skupno podjetje sklene 
sporazum z Eurocontrolom, v skladu s 
katerim:

1. Za izvajanje nalog, opredeljenih v 
členu 1 te uredbe, skupno podjetje sklene 
posebne sporazume s svojimi člani. 

Obrazložitev

Glede na temeljno logiko predloga spremembe k členu 3 vsi člani skupnega podjetja sklenejo 
sporazume.

Predlog spremembe 44
Priloga, člen 8, točki a) in b)

1a. Vloga in prispevek Eurocontrola sta 
določena v sporazumu s skupnim 
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podjetjem SESAR. Ta sporazum:
a) Eurocontrol deli rezultate opredelitvene 
faze s skupnim podjetjem;

a) določa načine deleža in uporabo 
rezultatov opredelitvene faze s skupnim 
podjetjem;

b) se Eurocontrolu zaupa odgovornost za 
naslednje naloge, ki izhajajo iz izvajanja 
„načrta“, ter upravljanje s tem povezanih 
sredstev:

b) opisuje naloge Eurocontrola in 
odgovornosti pri izvajanju „glavnega 
načrta ATM“, kot so:

Obrazložitev

Predlog spremembe želi pojasniti vlogo in odgovornosti Eurocontrola med „razvojno fazo“ 
in ga je treba obravnavati skupaj s predlogom spremembe k členu 8(1) Priloge.

Predlog spremembe 45
Priloga, člen 8, odstavek 1 b (novo)

1b. Posebni sporazumi se sklenejo tudi:
a) z Evropsko vesoljsko agencijo in
b) s posvetovalnim organom panoge.
Osnutki sporazumov bodo predloženi 
Svetu in Evropskemu parlamentu v 
vednost.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujen po prejšnjih predlogih sprememb k členu 3 in členu 8(1). 
Razen tega je pravilna uporaba revidiranega Sklepa Sveta o komitologiji predložitev osnutka 
sporazuma Svetu in Parlamentu.

Predlog spremembe 46
Priloga, člen 11, odstavek 1

[ 1. Skupno podjetje se financira iz 
prispevkov članov in iz morebitnega
črpanja pristojbin na zračnih poteh v 
smislu druge alinee člena 15(3)(e) Uredbe 
št. 550/2004. ]

[ 1. Skupno podjetje se financira iz 
prispevkov članov in iz črpanja pristojbin 
na zračnih poteh v smislu druge alinee 
člena 15(3)(e) Uredbe št. 550/2004. ]

Obrazložitev

To izhaja iz predloga spremembe k členu 4 Uredbe in je pravzaprav opuščeno [...].
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Predlog spremembe 47
Priloga, člen 11, odstavek 3

3. Člani iz druge in tretje alinee člena 1(2) 
se obvežejo, da bodo nakazali začetni 
prispevek v znesku najmanj 10 milijonov 
EUR najkasneje eno leto po tem, ko je 
sprejeta njihova priključitev k skupnemu 
podjetju. Ta znesek se zmanjša na 5 
milijonov EUR za člane, ki se vpišejo v 
skupno podjetje najkasneje 12 mesecev po 
ustanovitvi skupnega podjetja.

3. Člani iz druge in tretje alinee člena 1(2) 
se obvežejo, da bodo nakazali začetni 
prispevek v znesku najmanj 
10 milijonov EUR najkasneje eno leto po 
tem, ko je sprejeta njihova priključitev k 
skupnemu podjetju. 

Obrazložitev

Ta ugodna klavzula je diskriminacijska glede na ostale člane, opisane v členu 1(1) v zvezi z 
ustanovitelji.

Predlog spremembe 48
Priloga, člen 11, odstavek 5

5. Možni so prispevki v naravi. Ovrednoti 
se jih glede na njihovo vrednost in 
uporabnost pri izvajanju nalog skupnega 
podjetja.

5. Možni so prispevki v naravi, ki se 
določijo v sporazumih iz člena 8 Priloge. 
Ovrednoti se jih glede na njihovo vrednost 
in uporabnost pri izvajanju nalog skupnega 
podjetja.

Obrazložitev
To izhaja iz predloga spremembe k členu 8(1a) (novo) Priloge.

Predlog spremembe 49
Priloga, člen 11, odstavek 6

6. Upravni odbor predlaga Komisiji višino 
in osnovo za črpanje pristojbin na zračnih 
poteh iz odstavka 1.

črtano

Obrazložitev

To izhaja iz predloga spremembe k členu 4 Uredbe.

Predlog spremembe 50
Priloga, člen 17
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Skupno podjetje je lastnik vseh ustvarjenih 
ali za izvedbeno fazo projekta SESAR 
prepuščenih materialnih in nematerialnih 
dobrin.

Skupno podjetje je lastnik vseh 
opredmetenih in neopredmetenih sredstev, 
ki jih ustvari skupno podjetje SESAR ali 
so nanj prenesena za razvojno fazo 
projekta SESAR, v skladu s sporazumi 
članstva, sklenjenimi s skupnim podjetjem 
SESAR. Skupno podjetje lahko dodeli 
pravice dostopa do znanja, ki je posledica 
projekta, zlasti za člane in tudi države 
članice Evropske unije in/ali 
Eurocontrola, za lastne in ne tržne 
namene.

Obrazložitev

To je pomemben predlog spremembe, ki potrebuje natančno obravnavo, ker določa pravne 
določbe v zvezi z lastninskimi pravicami. Podoben predlog je oblikovala delovna skupina 
Sveta.

OBRAZLOŽITEV

Zgodovinski pregled

Leta 2004 je zakonodaja Enotno evropsko nebo postavila institucionalno in zakonodajno 
podlago za povezano in interoperabilno vodenje zračnega prometa.

Zdaj smo v izvedbeni fazi enotnega neba in je treba nujno rešiti težavo z razvojem zahtevanih 
tehnologij.

Zato je Evropska komisija sprožila evropski projekt posodobitve nadzora zračnega prometa 
(SESAR) v sodelovanju z Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe (Eurocontrol) in 
načeloma s finančno podporo zasebnega sektorja. Ta oblika sestavlja javno-zasebno 
partnerstvo (PPP) s tridelnim finančnim prispevkom.

Cilj SESAR je ustanovitev skupnega podjetja za uresničitev nove generacije evropskega 
sistema upravljanja zračnega prometa.

Zakaj je SESAR potreben?

Predvidevanja upoštevajo podvojeno oziroma potrojeno količino zračnega prometa do 
leta 2025. Sektor sicer prispeva do 220 milijard EUR v evropski BDP in zaposluje 
3,1 milijona oseb.

Ozka grla v infrastrukturi zračnega prometa, zlasti na področju upravljanja zračnega prometa, 
so neizogibna. To je zagotovo res, ker sedanji sistemi ATM temeljijo na tehnologijah izpred 
20 let ali več. V dobi komunikacije prek satelitov, GALILEO, in omrežja s hitrim prenosom 
podatkov se piloti in kontrolorji še vedno sporazumevajo prek radia.

Zdajšnji sistem lahko zagotovi delovanje in varnost upravljanja zračnega prometa, vendar je 
očitno, da se približuje svojim mejam. Infrastruktura upravljanja zračnega promet, 
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razdrobljena in le delno interoperabilna, se ne bo mogla soočiti z izzivi v prihodnjih letih: 
okrepljena varnost, naraščanje prometa, energetska učinkovitost in omejitve okolja. Nujna je 
potreba po inovacijah.

SESAR, kot tehnološki sveženj Enotnega evropskega neba, mora:

• prilagoditi nadzor zračnega prometa novim tehnologijam,

• prevzeti varnost in zakonsko urediti lete,

• organizirati storitve zračne plovbe,

• določiti vloge in odgovornosti med organi nadzora in ponudniki storitev.

Danes gre za koristno uporabo sistemov navigacije s samodejnim upravljanjem poti 
zrakoplovov v realnem času. Vendar poročevalka, za korak dlje, vztraja pri potrebi po 
interoperabilnosti dveh sistemov, SESAR in GALILEO.

Razen pomembnega vpliva na varnost je velik tudi vpliv na okolje. Komisija ocenjuje 
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov od 4 do 6 % pri vsakem letu.

Vsebina SESAR:

Nova generacija sistemov upravljanja zračnega prometa bo združila zapletene povezave med 
tlemi in letalom ter tudi avtomatizirana orodja za kontrolorje in pilote. Zračni promet je po 
naravi mednaroden, zato izvajanje ne more biti neusklajeno. S 60 različnimi sistemi ATM, 
vgrajenimi na tleh in v približno 5 000 letal, bo SESAR manjkajoča zakonodaja, s pomočjo 
katere lahko Evropska unija, z zakonodajnimi instrumenti Enotnega neba, učinkovito uskladi 
izvajanje nove tehnologije. Lahko poudarimo, da ima SESAR dodano vrednost Skupnosti, ker 
nobena država članica ne more sama razviti podobnega sistema.

Skupno podjetje SESAR je danes prvo javno-zasebno evropsko partnerstvo, ki se vodi s 
sodelovanjem Evropske skupnosti.

Projekt sestavljajo tri faze. 

Opredelitvena faza, ki se je začela leta 2005 in bo trajala do leta 2007, določa načrt (glavni 
načrt ATM), torej tehnologije, ki jih je treba razviti, in načine organizacije. Financiranje 
60 milijonov EUR zagotavljata evropski proračun in Eurocontrol (vsak polovico). 

Razvojna faza (2008–2013), v kateri gre za zasnovanje sistemov in izvedbo kritičnih 
elementov, je ocenjena na približno 300 milijonov EUR na leto (tretjina evropski proračun, 
tretjina Eurocontrol in tretjina zasebni sektor).

Razširitveno fazo (2014–2020) bo glede na sporočilo Komisije financiral zasebni sektor ter 
obširno namestil v Evropi in v pridruženih državah.

Stališče poročevalke:

Poročevalka zlasti opozarja, da je upoštevanje razporeda odločilno za obseg programa. 
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Tudi Združene države delajo na sistemu nove generacije upravljanja zračnega prometa. Za 
evropsko konkurenčnost je pomembno ohraniti tehnološki napredek.

Predlog Komisije v zvezi z ustanovitvijo skupnega podjetja SESAR kljub temu pušča nekaj 
nerešenih temeljnih težav, kot so natančna opredelitev faz, zagotovila o finančnem 
sodelovanju zasebnega sektorja, pravice intelektualne lastnine, možna navzkrižja interesov, 
statut skupnega podjetja in njegova revizija, proces pristopa novih članic in pravica do 
glasovanja v upravnem odboru ter končno vključenost Evropskega parlamenta.

Poročevalka meni, da so pojasnila glede opredelitve faz nujna. Predlogi sprememb jasno 
opredeljujejo tri faze SESAR in omejujejo obstoj skupnega podjetja v drugi fazi. Komisija bo 
morala predstaviti zakonodajni predlog, ki uvaja tretjo fazo.

Poročevalka poudarja tudi pomen klavzule o reviziji cilja, upravljanja in trajanja skupnega 
podjetja. Ob upoštevanju težav z zagonom GALILEO je bistveno preprečiti takšne ovire.

Za sprejem novih članov v skupno podjetje poročevalka zahteva odobritev Evropskega 
parlamenta in Sveta. Glede na naravo PPP skupnega podjetja je treba tudi določiti posebne 
pogoje dostopa. Zagotoviti je treba, da so novi člani že prej z Unijo sklenili sporazum na 
področju zračnega prometa. Predložiti morajo tudi dokumentacijo glede izkušenj na področju 
ATM, njihovega prispevka pri izvajanju glavnega načrta, finančnega prispevka in možnih 
navzkrižij interesov.

Financiranje:
V prvi fazi projekta, ki jo v celoti financirata Evropska unija in Eurocontrol, je treba natančno
določiti načine prispevkov zasebnega sektorja za drugo fazo. Predlog Komisije v zvezi z 
ustanovitvijo skupnega podjetja predvideva finančno sodelovanje zasebnega sektorja v 
razvojni fazi programa ob uvedbi morebitnega črpanja pristojbin na zračnih poteh.

Faza Leta Financiranje Udeleženci

Opredelitev 2005–2007 60 mio. EUR:
Eurocontrol (30 mio. EUR)
Skupnost (30 mio. EUR)

Eurocontrol

Razvoj 2008–2013 300 mio. EUR na leto:
Skupnost (100 mio. EUR)
Eurocontrol (100 mio. EUR)
Industrija in drugi 
(100 mio. EUR)

skupno
podjetje

Razširitev 2014–2020 Industrija Industrija

(Vir: KOM(2005)0602, str. 9)

Na podlagi tega je razvidno, da pridružitev zasebnih podjetij skupnemu podjetju lahko 
povzroči navzkrižja interesov. Navzkrižja interesov se pojavijo tudi, ko član skupnega 
podjetja, zasebnega ali javnega, izkorišča strokovne ali uradne zmogljivosti podjetja. Interesi 
javnih in zasebnih sektorjev se bistveno razlikujejo: Medtem ko ima program za zasebni 
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sektor zlasti tržni interes, mora javni sektor prevzeti druge cilje, ki imajo splošni interes, in 
mora nujno ravnati neodvisno od industrijskih ali tržnih interesov.

Ena od bistvenih nalog skupnega podjetja je pripraviti in izvesti potrebne javne razpise za 
razvojno fazo. Da bi se izognili navzkrižjem interesov, morajo biti člani skupnega podjetja 
zavarovani pred možnimi interesi. Ob koncu postopka bodo posebne pogodbe, ki 
opredeljujejo načine vsebine, tehnike in financiranje, med skupnim podjetjem in njegovimi 
člani, potekle. 

Pojasnjena je tudi vloga Eurocontrola, ustanovitelja skupnega podjetja. Posebni dogovori s 
skupnim podjetjem morajo določati načine delitve in uporabe rezultatov opredelitvene faze.

Vključenost Evropskega parlamenta:

Poročevalka opozarja, da predlog ne omenja proračunskega nadzornega organa, medtem ko se 
velik del dejavnosti skupnega podjetja financira s proračunom Skupnosti. Ob upoštevanju, da 
bo skupno podjetje zaposlilo osebje in bo odvisno od podpore Skupnosti, bi bilo primerno, da 
se uskladi s splošnimi proračunskimi postopki tako, da bi se lahko bolje nadzorovale 
dejavnosti in izboljšalo spremljanje upravnih stroškov. Z Evropskim parlamentom se je treba 
posvetovati o imenovanju izvršnega direktorja, spremembah statuta, podaljšanju morebitnega 
financiranja skupnega podjetja in Evropski parlament mora biti opazovalec v upravnem 
odboru.

Ob upoštevanju številnih pomembnih nalog upravnega odbora je treba bolje uravnovesiti 
zastopanost po naslednjih merilih: javni organi, medvladne organizacije, zasebni sektor. 
Pravica do glasovanja bo uravnotežena in ponderirana glede na finančno sodelovanje.

Za imenovanje izvršnega direktorja Komisija po posvetovanju s predstavnikom Evropskega 
parlamenta predstavi upravnemu odboru seznam treh možnih kandidatov. Mandat, ki traja pet 
let, se lahko podaljša za obdobje največ treh let.

Sklepi:

• SESAR bo prvo skupno podjetje, ki temelji na javno-zasebnem partnerstvu (PPP) in 
bo ustanovljeno kot precedens.

• SESAR in GALILEO sta projekta dvojčka s cilji ter srednjeročno in dolgoročno 
določenimi finančnimi povračili.

• SESAR in zakonodaja enotnega neba lahko zagotovita številne trajne zaposlitve, ta 
možnost je tudi drugi razlog za njegovo uresničitev
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