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Pozicija: POZ-348
1. Pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento
pavadinimas (lietuvių ir (ar) anglų (prancūzų) kalba) ir
numeris

2. Nuomonė, ar pasiūlymas priimti ES teisės aktą atitinka
subsidiarumo principą
3. Pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento
svarba Lietuvai (pagal Lietuvos Respublikos Seimo
nustatytus prioritetus, vadovaujantis Europos Komisijos
metine teisėkūros ir darbo programa)

Proposal for a Council Regulation - Setting up The Clean
Sky Joint Undertaking
10148/07 RECH/167;COMPET/178;
Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio „Švaraus
dangaus“ bendrąją įmonę 10148/07
RECH/167;COMPET/178;
Neprieštarauja

Ar ES teisės akto projektas buvo įtrauktas į LR Seimo
nustatytus prioritetus?
Rengėjo siūlomas prioritetas
4. Pasiūlymo priimti ES teisės aktą ar kito ES dokumento
esmė ir jo svarstymo eiga

5. Esamas teisinis reguliavimas
6. Bazinis poveikio įvertinimas pagal Sprendimų projektų
poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu

Ne
Aktualus
Pasiūlymą sudaro Tarybos reglamentas, kuriuo įsteigiama
„Švaraus dangaus“ bendroji įmonė. Teisinis pagrindas Europos bendrijos steigimo sutarties 171 straipsnis.
Siūloma sukurti bendrąją įmonę, kuri vykdytų „Švaraus
dangaus“ veiklą pagal didelių tikslų siekiančias mokslinių
tyrimų ir technologijų darbotvarkes, kurioms reikia didelių
viešojo ir privačiojo sektorių investicijų Europos lygmeniu.
„Švaraus dangaus“ iniciatyva siekiama sukurti iš esmės
naujovišką, pažangiomis technologijomis ir natūralaus
dydžio parodomaisiais pavyzdžiais pagrįstą oro susisiekimo
sistemą, kurios tikslas – mažinti oro transporto priemonių
poveikį aplinkai mažinant triukšmą ir dujinių teršalų
išmetimą, taip pat veiksmingiau taupant orlaivių degalus.
Veikla bus susijusi su visais oro susisiekimo sistemos
skrydžių segmentais ir susijusiomis technologijomis,
numatytomis strateginėje aeronautikos mokslinių tyrimų
darbotvarkėje, skirtoje aeronautikos technologijų platformai
ACARE.
„Švaraus dangaus“ iniciatyva bus vykdoma 6 skirtingose
techninėse srityse, vadinamose integruotųjų technologijų
parodomųjų pavyzdžių padaliniais (ITPPP):
1.PAŽANGAUS fiksuoto sparno orlaivio;
2.Ekologiško regioninio orlaivio;
3.Ekologiško sraigtasparnio;
4.Tvaraus ir ekologiško variklio;
5.Ekologiškų eksploatavimo sistemų ;
6.Ekologiško projektavimo.
„Švaraus dangaus“ bendrosios įmonės nariai: Europos
bendrija, atstovaujama Komisijos; integruotųjų technologijų
parodomųjų pavyzdžių padalinių (ITPPP) lyderiai ir
asocijuotieji nariai, prisijungę prie konkrečių ITPPP.
Mokslinių tyrimų veikla turėtų būti finansuojama iš Europos
bendrijos lėšų ir bent lygiavertiškai iš kitų narių išteklių.
„Švaraus dangaus“ bendrajai įmonei turėtų būti taikomas
atskiras finansinis reglamentas.
Europos bendrijos steigimo sutartis
Bazinio poveikio įvertinimą rengti netikslinga, nes jis
priklausys nuo to, kaip aktyviai Lietuvos Auronautikos
technologinė platforma įsijungs į Europos aeronautikos
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7. Siūloma Lietuvos Respublikos pozicija ir jos svarstymo
eiga:
7.1. maksimalus siektinas derybų rezultatas arba principinė
Lietuvos pozicija dėl ES dokumento, susijusio su ES teisės
pažeidimo procedūra;
7.2. minimalus būtinas derybų rezultatas;
7.3. konkrečios nuostatos, dėl kurių reikia kalbėti;
7.4. konkretus kalbos tekstas;
7.5. valstybės institucijų ir įstaigų, suinteresuotų socialinių
grupių ir asociacijų, su kuriomis pozicija derinta,
pavadinimai
8. Kitų ES valstybių narių pozicijos
9. Pasiūlymai dėl nacionalinių teisės aktų pakeitimo
10. Pridedama papildoma informacija
11. Lietuvos Respublikos pozicijos tiesioginis rengėjas
(vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas)
12. Už Lietuvos Respublikos pozicijos parengimą
atsakingos institucijos padalinio vadovas (vardas ir pavardė,
institucija, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto
adresas)
Suderinti su
* Ūkio ministerija
Suderinti iki: 2007-07-13 14:00:00
Informavimo data: 2007-07-12 16:41:33
* Susisiekimo ministerija
Suderinti iki: 2007-07-13 14:00:00
Informavimo data: 2007-07-12 17:10:47

technologinės platformos ACARE veikloją. (ACARE viena iš "Švaraus dangaus" įmonės steigėjų)
Lietuva tikisi, kad įsteigus bendrą įmonę Lietuvos
nacionalinės technologinės platformos atstovams ženkliai
išsiplės tarptautinio bendradarbiavimo mokslo ir verslo
srityje galimybės.
Pritariame tarybos reglamento įsteigiančio "Švaraus
dangaus" bendrąją įmonę tekstui.
Žiūrėti 7 punktą.

Žiūrėti 7 punktą.
Pasisakyti nesiūlome
Pasisakyti nesiūlome
Ūkio ministerija

Nėra
Nereikia keisti
Nepridedama
Aušra Gribauskienė, Švietimo ir mokslo ministerijos
Mokslo ir technologijų departamento Tarptautinių mokslo
programų sk. vyresn. specialistė, tel. 2190119, faks.
219100, el. paštas ausra.gribauskiene@smm.lt
Albertas Žalys, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir
technologijų departamento direktorius, tel.: 2190111, el.
paštas: albertas.zalys@smm.lt
Derinimo įrašai

* SM pagal kompetenciją pastabų neturi. (2007-07-13
14:02:46)
Pateikta: Susisiekimo ministerija (Tamošiūnaitė Rūta)

LR Seimo nuomonės/rekomendacijos/išvados:
Pozicijai nėra pateikta LR Seimo nuomonių/rekomendacijų/išvadų pozicijoms

