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P6_TA(2006)0484 

Det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) * 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om 

oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske 

lufttrafikstyringssystem (SESAR) (KOM(2005)0602 - C6-0002/2006 - 2005/0235(CNS)) 

 

(Høringsprocedure) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0602)1, 

 

- der henviser til EF-traktatens artikel 171, der danner grundlag for Rådets høring af 

Parlamentet (C6-0002/2006), 

 

- der henviser til betænkning fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 51 og 35, 

 

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse 

fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0382/2006), 

 

1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 

 

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-

traktatens artikel 250, stk. 2; 

 

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 

Parlamentet har godkendt; 

 

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 

væsentlig grad; 

 

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 

                                                 
1  Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
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Kommissionens forslag  Ændringer 

 

 

Ændring 1 

Henvisning 1 

 

under henvisning til traktaten om oprettelse 

af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 

171, 

under henvisning til traktaten om oprettelse 

af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 

171 og 173, 

 

 

Ændring 2 

Betragtning 2 

 

(2) Projektet for modernisering af 

lufttrafikstyringen i Europa, i det følgende 

benævnt "SESAR-projektet", udgør det 

teknologiske aspekt af det fælles europæiske 

luftrum. Det tager sigte på at forsyne 

Fællesskabet med en effektiv 

kontrolinfrastruktur, som gør det muligt at 

udvikle en sikker og miljøvenlig lufttrafik, 

hvorunder der i fuldt omfang drages fordel 

af de teknologiske fremskridt i tilknytning til 

programmer som f.eks. Galileo. 

(2) Projektet for modernisering af 

lufttrafikstyringen i Europa, i det følgende 

benævnt "SESAR-projektet", udgør det 

teknologiske aspekt af det fælles europæiske 

luftrum. Det tager sigte på at forsyne 

Fællesskabet med en effektiv 

kontrolinfrastruktur, som gør det muligt at 

udvikle en sikker, energieffektiv og 

miljøvenlig lufttrafik, hvorunder der i fuldt 

omfang drages fordel af de teknologiske 

fremskridt i tilknytning til programmer som 

f.eks. Galileo. Det tager også sigte på at 

integrere både lufttrafikstyring af hensyn 

til energieffektiviteten og intensivt 

samarbejde med vejrudsigtstjenester for at 

mindske luftfartens indvirkninger på 

klimaforandringerne. 

 

 

Ændring 3 

Betragtning 3 

 

(3) Formålet med SESAR-projektet er at 

samle og koordinere aktiviteter, som 

tidligere blev iværksat på en spredt og 

usynkroniseret måde i Fællesskabet. 

(3) Formålet med SESAR-projektet er at 

samle og koordinere aktiviteter, som 

tidligere blev iværksat på en spredt og 

usynkroniseret måde i Fællesskabet, 

herunder i afsides beliggende og meget 

perifere områder, jf. EF-traktatens artikel 

299, stk. 2. 

 

 

Ændring 4 

Betragtning 6 
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(6) Definitionsfasen efterfølges af en fase 

for gennemførelsen af 

moderniseringsplanen for 

lufttrafikstyringen i Fællesskabet, som er 

opdelt i to successive etaper: udvikling 

(2008-2013) og implementering (2014-

2020). 

(6) Definitionsfasen efterfølges af to 

successive faser: en udviklingsfase (2008-

2013) og en implementeringsfase (2014-

2020). 

 

 

Ændring 5 

Betragtning 6 a (ny) 

 

 (6a) Det væsentligste indhold i de enkelte 

faser bør fastlægges, og for 

implementeringsfasen bør retsreglerne 

angives i et separat forslag. 

 

 

Ændring 8 

Betragtning 12 

 

(12) I betragtning af de mange aktører, der 

skal involveres i processen, og de 

nødvendige finansielle midler og den 

nødvendige ekspertise er det meget vigtigt, 

at der oprettes en juridisk enhed, som er i 

stand til at sikre en fælles forvaltning af 

SESAR-projektets midler i 

gennemførelsesfasen. 

(12) I betragtning af de mange aktører, der 

skal involveres i processen, og de 

nødvendige finansielle midler og den 

nødvendige ekspertise er det meget vigtigt, 

at der oprettes en juridisk enhed, som er i 

stand til at sikre en fælles forvaltning af 

SESAR-projektets midler i 

udviklingsfasen. 

 

 

Ændring 9 

Betragtning 13 

 

(13) Denne enhed, som har til opgave at 

forvalte et offentligt forskningsprojekt af 

europæisk interesse, skal anses som et 

internationalt organ som defineret i artikel 

15, stk. 10, andet led, i Rådets sjette 

direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om 

harmonisering af medlemsstaternes 

lovgivning om omsætningsafgifter - Det 

fælles merværdiafgiftssystem: ensartet 

beregningsgrundlag og i artikel 23, stk. 1, 

andet led, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 

25. februar 1992 om den generelle ordning 

for punktafgiftspligtige varer, om 

oplægning og omsætning heraf samt om 

(13) Denne enhed vil have til opgave at 

forvalte et offentligt forskningsprojekt af 

europæisk interesse som defineret i artikel 

15, stk. 10, andet led, i Rådets sjette 

direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om 

harmonisering af medlemsstaternes 

lovgivning om omsætningsafgifter - Det 

fælles merværdiafgiftssystem: ensartet 

beregningsgrundlag og i artikel 23, stk. 1, 

andet led, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 

25. februar 1992 om den generelle ordning 

for punktafgiftspligtige varer, om 

oplægning og omsætning heraf samt om 



 

4\ 07/11/2006 Ordfører: Erna Hennicot-Schoepges - A6-0382/2006 

kontrol hermed. kontrol hermed. 

 

 

Ændring 10 

Betragtning 14 

 

(14) Desuden er det hensigtsmæssigt, at 

denne enhed af medlemsstaterne tilstås 

skatte- og afgiftsfritagelse for andre former 

for beskatning og afgifter end moms og 

punktafgifter, og at personalets løn fritages 

for enhver form for national 

indtægtsbeskatning. 

(14) Desuden er det hensigtsmæssigt, at 

denne enhed af medlemsstaterne tilstås 

skatte- og afgiftsfritagelse for andre former 

for beskatning og afgifter end moms og 

punktafgifter, og at personalets løn fritages 

for enhver form for national 

indtægtsbeskatning i overensstemmelse med 

ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i De 

Europæiske Fællesskaber. 

 

 

Ændring 11 

Betragtning 15 

 

(15) SESAR er et forsknings- og 

udviklingsprojekt, som gør det berettiget at 

anvende midler fra Fællesskabets 

rammeprogrammer for forskning og 

udvikling. Det er derfor nødvendigt at 

oprette et fællesforetagende i henhold til 

artikel 171 i traktaten for at gøre det muligt 

at foretage betydelige fremskridt i 

udviklingen af teknologier inden for 

flyvekontrolsystemerne, for så vidt angår 

udviklingsfasen (2008-2013). 

(15) SESAR er et forsknings- og 

udviklingsprojekt, som gør det berettiget at 

anvende midler fra Fællesskabets 

rammeprogrammer for forskning og 

udvikling. Det er derfor nødvendigt at 

oprette et fællesforetagende i henhold til 

artikel 171 og 173 i traktaten for at gøre det 

muligt at foretage betydelige fremskridt i 

udviklingen af teknologier inden for 

flyvekontrolsystemerne, for så vidt angår 

udviklingsfasen (2008-2013). 

 

 

Ændring 12 

Betragtning 17 

 

(17) Fællesforetagendets hovedopgave bør 

være at organisere og koordinere SESAR-

projektet ved at samle offentlige og private 

midler, idet man udnytter eksterne tekniske 

ressourcer, navnlig fra medlemmerne, og 

især bygger på Eurocontrols erfaringer. 

(17) Fællesforetagendets hovedopgave bør 

være at organisere og koordinere SESAR-

projektet ved at samle offentlige og private 

midler, idet man udnytter eksterne tekniske 

ressourcer, navnlig fra medlemmerne, og 

især bygger på Eurocontrols erfaringer og 

ekspertise. 

 

 

Ændring 13 

Betragtning 17 a (ny) 
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 (17a) Det er ønskeligt, at den private sektor 

inddrages passende i alle faser, navnlig i 

udviklingsfasen, for således at sikre de 

private aktørers ansvar i 

implementeringsfasen. 

 

 

Ændring 14 

Betragtning 20 

 

(20) Der skal vedtages vedtægter for 

fællesforetagendet med bestemmelser om 

dets organisation og drift. 

(20) Der skal fastsættes bestemmelser i 

fællesforetagendets vedtægter om 

organisation og drift af fællesforetagendet 

og om forebyggelse af interessekonflikter i 

fællesforetagendet og om proceduren for 

ansættelse af dets tjenestemænd, således 

som anført i bilaget. 

 

 

Ændring 15 

Betragtning 20 a (ny) 

 

 (20a) Europa-Parlamentet bør tildeles 

observatørstatus i fællesforetagendets 

bestyrelse. 

 

 

Ændring 16 

Betragtning 20 b (ny) 

 

 (20b) Anmodninger om nye medlemmers 

tiltrædelse til fællesforetagendet bør hilses 

velkomne under hensyntagen til 

bestemmelserne i bilagets artikel 1, stk. 3. 

 

 

Ændring 17 

Betragtning 22 a (ny) 

 

 (22a) Kommissionen bør hvert tredje år 

aflægge rapport om gennemførelsen af 

denne forordning til Europa-Parlamentet 

og Rådet og foreslå ændring af den, når 

dette er relevant. 

 

 

Ændring 18 

Artikel 1, stk. 1 
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1. Med henblik på iværksættelsen af 

udviklingsaktiviteterne i 

gennemførelsesfasen for projektet for 

modernisering af lufttrafikstyringen i 

Europa, i det følgende benævnt "SESAR-

projektet", oprettes der et 

fællesforetagende kaldet "SESAR-

fællesforetagendet" for perioden frem til 

den 31. december 2013. 

1. Der oprettes et fællesforetagende, i det 

følgende benævnt "Fællesforetagendet". 

Dets vigtigste opgave er at styre 

aktiviteterne i udviklingsfasen for 

projektet for modernisering af 

lufttrafikstyringen i Europa, i det følgende 

benævnt "SESAR-projektet", i en periode, 

der indledes på datoen for Rådets 

godkendelse af den 

lufttrafikstyringsmasterplan (ATM-

masterplanen), der henvises til i stk. 1a, 

litra a) nedenfor, og afsluttes samtidig 

med afslutningen af udviklingsfasen. 

 

 

Ændring 19 

Artikel 1, stk. 1 a (nyt) 

 

 1a. SESAR-projektet består af tre faser: 

 a) en "definitionsfase", der tager sigte på 

at fastlægge de tekniske valgmuligheder og 

de foranstaltninger, der skal træffes, og 

prioriteterne i moderniseringsprogrammet 

samt planerne for den operationelle 

gennemførelse. Den indledtes i oktober 

2005 og forventes afsluttet i december 2007 

og skal resultere i en ATM-masterplan. 

ATM-masterplanen udvikles af et 

konsortium af virksomheder under 

overvågning af Eurocontrol 

 b) en "udviklingsfase", der indledes den 1. 

januar 2008, når Rådet har godkendt 

ATM-masterplanen på grundlag af et 

forslag fra Kommissionen og efter høring 

af Europa-Parlamentet. Udviklingsfasen 

slutter den 31. december 2013 

 c) en "implementeringsfase", der indledes 

den 1. januar 2014 og slutter den 31. 

december 2020 og vil omfatte installation i 

stor målestok og gennemførelse af den nye 

lufttrafikstyringsinfrastruktur. 

Kommissionen forelægger et forslag for 

Europa-Parlamentet og Rådet med en 

definition på: 

 i) overgangen fra udviklingsfasen til 

implementeringsfasen, 
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 ii) refunderingsmekanismer, som finder 

anvendelse for ethvert organ, der 

efterfølger fællesforetagendet, og 

 iii) overdragelse af udvalgte materielle og 

immaterielle aktiver til det nye organ, der 

efterfølger fællesforetagendet.  

 

 

Ændring 20 

Artikel 1, stk. 1 b (nyt) 

 

 1b.Fællesforetagendets virkefelt, ledelse, 

finansiering og varighed evalueres af 

Rådet i nødvendigt omfang på baggrund 

af projektets udvikling og ATM-

masterplanen. Rådet tager hensyn til den i 

artikel 6 omhandlede evaluering og 

revisionsklausulen i artikel 6a. 

 

 

Ændring 21 

Artikel 1, stk. 2, indledning 

 

2. Fællesforetagendet har til opgave at 

sikre moderniseringen af det europæiske 

lufttrafikstyringssystem ved at samle 

forsknings- og udviklingsindsatserne i 

Fællesskabet. Det har navnlig ansvaret for 

gennemførelsen af følgende opgaver: 

2. Fællesforetagendet har til opgave at 

sikre moderniseringen af det europæiske 

lufttrafikstyringssystem ved at koordinere 

og samle al relevant forskning og 

udvikling. Det har navnlig ansvaret for 

gennemførelsen af følgende opgaver: 

 

 

Ændring 22 

Artikel 1, stk. 2, led 1 

 

- organisation og koordination af 

gennemførelsen af SESAR-projektet i 

overensstemmelse med den 

moderniseringsplan for 

lufttrafikstyringen i Europa, i det 

følgende benævnt "planen", der 

udarbejdes af Den Europæiske 

Organisation for Luftfartens Sikkerhed 

(Eurocontrol), gennem en sammenlægning 

af offentlige og private midler 

- organisation og koordination af 

aktiviteterne i SESAR-projektets 

udviklingsfase i overensstemmelse med 

den ATM-masterplan, der udarbejdes 

under projektets definitionsfase, der 

forvaltes af Den Europæiske Organisation 

for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol), 

gennem en sammenlægning og forvaltning 

under en samlet struktur af offentlige og 

private midler 

 

 

Ændring 23 

Artikel 1, stk. 2, led 2 a (nyt) 
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 - sikring af den nødvendige finansiering 

af aktiviteterne i udviklingsfasen i 

overensstemmelse med ATM-

masterplanen 

 

 

Ændring 24 

Artikel 1, stk. 2, led 2 b (nyt) 

 

 - inddragelse af ledende aktører inden for 

europæisk lufttrafikstyring i både 

beslutningstagningen og finansieringen  

 

 

Ændring 25 

Artikel 1, stk. 3 

 

3. Fællesforetagendet har hjemsted i 

Bruxelles. 

3. Fællesforetagendets hjemsted etableres 

i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 

58/2003 af 19. december 2002 om 

vedtægterne for de forvaltningsorganer, 

der skal administrere opgaver i 

forbindelse med EF-programmer1. 

 1 EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1. 

 

 

Ændring 26 

Artikel 2, stk. 2 

 

2. Fællesforetagendet anses som et 

internationalt organ som omhandlet i 

artikel 15, stk. 10, andet led, i direktiv 

77/388/EØF og i artikel 23, stk. 1, andet 

led, i direktiv 92/12/EØF. 

udgår 

 

 

Ændring 27 

Artikel 2, stk. 3 

 

3. Fællesforetagendet fritages af 

medlemsstaterne for andre former for skatter 

og afgifter end moms og punktafgifter. Det 

fritages bl.a. for betaling af 

registreringsafgifter og selskabsskat eller 

lignende afgifter. Lønningerne til 

fællesforetagendets personale er fritaget for 

enhver form for national 

3. Fællesforetagendet fritages af 

medlemsstaterne for andre former for skatter 

og afgifter end moms og punktafgifter. Det 

fritages bl.a. for betaling af 

registreringsafgifter og selskabsskat eller 

lignende afgifter. Lønningerne til 

fællesforetagendets personale udbetales i 

overensstemmelse med 
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indkomstbeskatning. ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i De 

Europæiske Fællesskaber. 

 

 

Ændring 28 

Artikel 3, stk. 1 

 

1. Fællesforetagendets vedtægter, som er 

anført i bilaget, vedtages hermed. 

1. Fællesforetagendets vedtægter, som er 

anført i bilaget, der udgør en integreret del 

af denne forordning, vedtages hermed. 

 

 

Ændring 29 

Artikel 3, stk. 2 

 

2. Vedtægterne kan ændres i 

overensstemmelse med proceduren i artikel 

5, stk. 2, særligt hvad angår artikel 3, 4, 5, 

6 og 8 i vedtægterne. 

2. Vedtægterne kan ændres efter 

proceduren i artikel 6a. 

 

 

Ændring 63 + 61 

Artikel 4, stk. 1, litra a og b 

 

a) medlemmernes bidrag i henhold til 

artikel 1 i dets vedtægter og 

a) medlemmernes bidrag i henhold til 

artikel 1, 3 og 11 i dets vedtægter og 

b) en eventuel andel af luftfartsafgifterne i 

henhold til artikel 15, stk. 3, litra e), andet 

led, i forordning (EF) nr. 550/2004. 

Kommissionen fastlægger i 

overensstemmelse med proceduren i 

artikel 15, stk. 4, i forordning (EF) nr. 

550/2004, hvordan de pågældende andele 

skal opkræves og bruges. 

b) en andel af luftfartsafgifterne i henhold 

til artikel 15, stk. 3, litra e), andet led, i 

forordning (EF) nr. 550/2004. 

Kommissionen forelægger et forslag for 

Europa-Parlamentet og Rådet, hvori det 

fastlægges, hvordan de pågældende andele 

skal opkræves og bruges. 

 

 

Ændring 32 

Artikel 4, stk. 3 

 

3. De samlede finansielle bidrag fra 

Fællesskabet til fællesforetagendet ophører 

ved udløbet af den periode, der er anført i 

artikel 1. 

3. De samlede finansielle bidrag fra 

Fællesskabet til fællesforetagendet ophører 

ved afslutningen af udviklingsfasen 

medmindre andet besluttes af Europa-

Parlamentet og Rådet på forslag af 

Kommissionen. 
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Ændring 34 

Artikel 5, stk. 2 a (nyt) 

 

 2a. Kommissionens holdning i forbindelse 

med afgørelser i bestyrelsen om tekniske 

justeringer af ATM-masterplanen 

vedtages efter proceduren i artikel 3 i 

afgørelse 1999/468/EF. 

 

 

Ændring 35 

Artikel 5 a (ny) 

 

 Artikel 5a 

 Tiltrædelse af nye medlemmer 

 Kommissionen aflægger rapport til 

Europa-Parlamentet og Rådet om nye 

medlemmers tiltrædelse til 

fællesforetagendet. Enhver tiltrædelse af 

nye medlemmer, herunder medlemmer fra 

tredjelande, kræver Europa-Parlamentets 

og Rådets godkendelse. 

 

 

Ændring 36 

Artikel 6 

 

Hvert tredje år regnet fra det tidspunkt, hvor 

fællesforetagendets aktiviteter starter, og 

frem til det tidspunkt, hvor 

fællesforetagendet ophører, foretager 

Kommissionen evalueringer af 

gennemførelsen af denne forordning og af 

fællesforetagendets resultater og 

arbejdsmetoder. 

I overensstemmelse med traktatens artikel 

173 foretager Kommissionen regnet fra det 

tidspunkt, hvor fællesforetagendets 

aktiviteter starter, og frem til det tidspunkt, 

hvor fællesforetagendet ophører, 

evalueringer af gennemførelsen af denne 

forordning og af fællesforetagendets 

resultater og arbejdsmetoder. Kommissionen 

forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 

rapporter om resultaterne af disse 

evalueringer og om de konklusioner, der 

må drages heraf. 

 

 

Ændring 37 

Artikel 6 a (ny) 

 

 Artikel 6a 

 Revision 
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 Skønner Kommissionen det nødvendigt, 

eller anmoder enten Europa-Parlamentet 

eller Rådet - under komitologiproceduren 

- om ændring af denne forordning eller af 

fællesforetagendets vedtægter, forelægger 

Kommissionen det relevante lovforslag 

efter proceduren i traktaten. 

 

 

Ændring 38 

Bilag, artikel 1, stk. 2, led 3 

 

- alle andre offentlige eller private 

foretagender eller organer. 

- alle andre offentlige eller private 

foretagender eller organer, som har 

indgået mindst én aftale om lufttransport 

med Fællesskabet. 

 

 

Ændring 39 

Bilag, artikel 1, stk. 3, afsnit 2 

 

Bestyrelsen beslutter, om anmodningen 

skal imødekommes eller afvises. I tilfælde 

af en positiv afgørelse forhandler den 

administrerende direktør 

tiltrædelsesbetingelserne og forelægger 

dem for bestyrelsen. Nævnte betingelser 

kan bl.a. omfatte bestemmelser om 

finansielle bidrag og repræsentation i 

bestyrelsen. 

Bestyrelsen rådgiver Kommissionen med 

hensyn til, om anmodningen skal 

imødekommes eller afvises, og 

Kommissionen forelægger forslag herom 

efter proceduren i artikel 5 a. I tilfælde af 

en positiv afgørelse forhandler den 

administrerende direktør 

tiltrædelsesbetingelserne og forelægger 

dem for bestyrelsen. Nævnte betingelser 

kan bl.a. omfatte bestemmelser om 

finansielle bidrag og repræsentation i 

bestyrelsen. 

 

 

Ændring 40 

Bilag, artikel 1, stk. 3 a (nyt) 

 

 3a. I betragtning af den i bilagets artikel 

1, stk. 2, tredje led, nævnte aftale, tager 

bestyrelsen særligt hensyn til følgende 

kriterier i forbindelse med sin indstilling 

om godkendelse eller afvisning af at 

indlede forhandlinger om tiltrædelse med 

et offentligt eller privat foretagende eller 

organ: 

 - Dokumenteret viden om og erfaring med 

lufttrafikstyring og/eller med produktion 
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af udstyr eller levering af  

lufttrafikstyringstjenester. 

 - Foretagendets eller organets forventede 

bidrag til gennemførelse af ATM-

masterplanen. 

 - Foretagendets eller organets finansielle 

sikkerhed. 

 - Potentielle interessekonflikter. 

 

 

Ændring 41 

Bilag, artikel 3, stk. 1, litra a a (nyt) 

 

 aa) en repræsentant for militæret 

 

 

Ændring 42 

Bilag, artikel 3, stk. 2 

 

2. De i stk. 1, litra b), c), d), e) og f), 

omhandlede repræsentanter udpeges af 

det rådgivende organ for luftfart, der er 

nedsat ved artikel 6 i forordning (EF) nr. 

549/2004. 

2. Europa-Parlamentet har 

observatørstatus i bestyrelsen.  

 

 

Ændring 43 

Bilag, artikel 3, stk. 2 a (nyt) 

 

 2a. Kommissionen er formand for 

bestyrelsen. 

 

 

Ændring 44 

Bilag, artikel 4, stk. 1 

 

1. De i artikel 3, stk. 1, litra a) og b), 

omhandlede repræsentanter har stemmeret. 

1. Alle de i artikel 3, stk. 1, omhandlede 

repræsentanter råder over et antal stemmer 

vægtet i forhold til deres bidrag til 

fællesforetagendets midler og i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

stk. 2. 

 

 

Ændring 46 

Bilag, artikel 4, stk. 5 
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5. Før der træffes afgørelse om nye 

medlemmers tiltrædelse i henhold til 

artikel 1, stk. 2, om udnævnelse af den 

administrerende direktør og om afvikling 

af fællesforetagendet, skal Fællesskabets 

repræsentant i bestyrelsen have afgivet 

positiv udtalelse herom. 

udgår 

 

 

Ændring 47 

Bilag, artikel 4, stk. 5 a (nyt) 

 

 5a. Afgørelser om godkendelse af ATM-

masterplanen og eventuelle ændringer 

heraf kræver at samtlige stiftende 

medlemmer stemmer for. Med forbehold af 

bestemmelserne i stk. 1 kan sådanne 

afgørelser ikke træffes, hvis de i artikel 3, 

stk. 1, litra c)- f) anførte repræsentanter 

enstemmigt stemmer imod. 

 

 

Ændring 48 

Bilag, artikel 4, stk. 5 b (nyt) 

 

 5b. ATM-masterplanen meddeles og 

fremsendes til Europa-Parlamentet. 

 

 

Ændring 49 

Bilag, artikel 5, stk. 1, litra b 

 

b) at træffe afgørelse om nye medlemmers 

tiltrædelse 

b) at foreslå nye medlemmers tiltrædelse 

 

 

Ændring 50 

Bilag, artikel 5, stk. 1, litra c 

 

c) at udnævne den administrerende direktør 

og godkende organisationsplanen 

c) at udnævne den administrerende direktør 

efter proceduren i bilagets artikel 6, stk. 1 

og 2, og godkende organisationsplanen 

 

 

Ændring 51 

Bilag, artikel 5 a (ny) 
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 Artikel 5a 

 Forebyggelse af interessekonflikter 

 1. Medlemmerne af fællesforetagendet 

eller af bestyrelsen og fællesforetagendets 

personale deltager ikke i udarbejdelsen af 

offentlige udbud eller i evalueringen og 

tildelingen af kontrakter, hvis de ejer eller 

har partnerskabsaftaler med organer, der 

er potentielle deltagere i offentlige 

udbudsprocedurer, eller repræsenterer 

sådanne organer. 

 2. Medlemmerne af fællesforetagendet og 

deltagerne i bestyrelsen skal redegøre for 

eventuelle direkte eller indirekte 

personlige eller selskabsmæssige 

interesser i udfaldet af bestyrelsens 

afgørelser vedrørende ethvert punkt på 

dagsordenen. Dette krav gælder også for 

personalet i fællesforetagendet i 

forbindelse med de opgaver, det har fået 

pålagt. 

 3. På grundlag af en redegørelse, som 

omhandlet i stk. 2, kan bestyrelsen 

beslutte at udelukke medlemmer, 

deltagere eller personale fra at træffe 

afgørelser eller udføre opgaver, der 

sandsynligvis vil føre til en 

interessekonflikt. Udelukkede 

medlemmer, deltagere og personale har 

ikke adgang til oplysninger om forhold, 

hvor der potentielt kan opstå 

interessekonflikter. 

 

 

Ændring 52 

Bilag, artikel 6, stk. 1 

 

1. Den administrerende direktør varetager 

den daglige ledelse af fællesforetagendet 

og repræsenterer det i retlig henseende. 

Han eller hun udnævnes af bestyrelsen 

efter forslag fra Kommissionen. Han eller 

hun udfører sine opgaver i fuld 

uafhængighed. 

1. Den administrerende direktør udnævnes 

af bestyrelsen efter en af Kommissionen 

og Eurocontrol foreslået liste på mindst 

tre kandidater, der er baseret på resultatet 

af den offentlige udvælgelsesprøve, og 

efter høring af Europa-Parlamentets 

repræsentant, på grundlag af fortjenester 

og dokumenterede administrative og 

ledelsesmæssige evner samt relevante 

faglige kvalifikationer og erfaringer. 

Bestyrelsen træffer beslutning med et 



 

A6-0382/2006 - Ordfører: Erna Hennicot-Schoepges 07/11/2006/ 15 

flertal på tre fjerdedele af medlemmerne. 

 

 

Ændring 53 

Bilag, artikel 6, stk. 1 a (nyt) 

 

 1a. Den administrerende direktørs 

mandatperiode er fem år. På forslag af 

Kommissionen, efter høring af Europa-

Parlamentets repræsentant og efter en 

evaluering, kan den fornyes én gang for en 

periode på indtil tre år. 

 

 

Ændring 54 

Bilag, artikel 8, indledning 

 

Til udførelsen af de opgaver, der er fastlagt 

i artikel 1 i denne forordning, indgår 

fællesforetagendet en aftale med 

Eurocontrol, i henhold til hvilken: 

1. Til udførelsen af de opgaver, der er 

fastlagt i artikel 1 i denne forordning, 

indgår fællesforetagendet særlige aftaler 

med sine medlemmer. 

 1a. Eurocontrols rolle og bidrag 

fastlægges i en aftale med 

fællesforetagendet. Denne aftale: 

 

 

Ændring 55 

Bilag, artikel 8, litra a og litra b, indledning 

 

a) Eurocontrol udveksler resultaterne af 

definitionsfasen med fællesforetagendet 

a) fastlægger de nærmere vilkår for 

overførslen af resultaterne af 

definitionsfasen til fællesforetagendet og 

anvendelsen heraf 

b) Eurocontrol overdrages ansvaret for 

følgende opgaver, der skal gennemføres 

som led i "planen", og for forvaltningen af 

de dertil knyttede midler: 

b) beskriver Eurocontrols opgaver og 

ansvarsområder i forbindelse med 

gennemførelsen af ATM-masterplanen 

såsom: 

 

 

Ændring 56 

Bilag, artikel 11, stk. 3, afsnit 1 

 

3. De i artikel 1, stk. 2, andet og tredje led, 

omhandlede medlemmer forpligter sig til at 

indbetale et første bidrag på mindst 10 

millioner euro inden for en frist på ét år 

regnet fra det tidspunkt, hvor deres 

3. De i artikel 1, stk. 2, andet og tredje led, 

omhandlede medlemmer forpligter sig til at 

indbetale et første bidrag på mindst 10 

millioner euro inden for en frist på ét år 

regnet fra det tidspunkt, hvor deres 
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tiltrædelse af fællesforetagendet 

godkendes. Beløbet nedsættes til 5 

millioner euro for de medlemmer, der 

tiltræder fællesforetagendet inden for de 

første 12 måneder efter dets oprettelse. 

tiltrædelse af fællesforetagendet 

godkendes. 

 

 

Ændring 57 

Bilag, artikel 11, stk. 3, afsnit 2 

 

For virksomheder, som tiltræder individuelt 

eller i fællesskab og kan betegnes som små 

eller mellemstore virksomheder i henhold til 

Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 

vedrørende definitionen af små og 

mellemstore virksomheder, nedsættes dette 

beløb til 250 000 euro, uanset tidspunktet for 

deres tiltrædelse. 

For virksomheder, som tiltræder individuelt 

eller i fællesskab og kan betegnes som små 

eller mellemstore virksomheder i henhold til 

Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 

vedrørende definitionen af små og 

mellemstore virksomheder, nedsættes dette 

beløb til EUR 250 000, uanset tidspunktet 

for deres tiltrædelse. Stiftende medlemmer 

har mulighed for at sprede deres bidrag 

over flere betalinger inden for en periode, 

de berørte parter bliver enige om. 

 

 

Ændring 58 

Bilag, artikel 11, stk. 5 

 

5. Der er mulighed for bidrag i form af 

naturalier. De vil blive evalueret med 

hensyn til deres værdi og deres nytte i 

forhold til virkeliggørelsen af 

fællesforetagendets opgaver. 

5. Der er mulighed for bidrag i form af 

naturalier, og de nærmere vilkår 

fastlægges i de aftaler, der er omhandlet i 

dette bilags artikel 8. De vil blive evalueret 

med hensyn til deres værdi og deres nytte i 

forhold til virkeliggørelsen af 

fællesforetagendets opgaver. 

 

 

Ændring 59 

Bilag, artikel 17 

 

Fællesforetagendet er ejer af alle materielle 

og immaterielle formuegenstande, som er 

skabt, eller som det har fået overdraget til 

SESAR-projektets gennemførelsesfase. 

Fællesforetagendet er ejer af alle materielle 

og immaterielle aktiver, det har skabt, eller 

som det har fået overdraget til SESAR-

projektets udviklingsfase i 

overensstemmelse med de aftaler, det har 

indgået med medlemmerne. 

Fællesforetagendet kan give adgang til 

den viden, der er blevet oparbejdet i 

forbindelse med projektet, navnlig til 

medlemmerne, men også til EU-

medlemsstater og/eller Eurocontrol til 
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disses egne, ikke-kommercielle formål. 

 

 


