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INDLEDNING  

1. SESAR-fællesforetagendet, som ligger i Bruxelles, blev oprettet i 

februar 20071

2. Formålet med SESAR-projektet er at modernisere lufttrafikstyringen (Air 

Traffic Management - ATM) i Europa, og projektet består af tre faser: 

 for at forvalte den tekniske komponent i SESAR-projektet (Single 

European Sky Air Traffic Management Research).  

a) En "definitionsfase" (2004-2007), der blev ledet af Den Europæiske 

Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol) og medfinansieret af 

EU-budgettet via programmet for transeuropæiske transportnet. Resultatet 

af denne fase er den europæiske masterplan for lufttrafikstyringen (ATM-

masterplanen), som definerer indholdet og beskriver udviklingen og 

implementeringen af den næste generation af ATM-systemer. 

b) En "udviklingsfase" i to terminer (termin 1: 2008-2016 finansieret under 

programmeringsperioden 2008-2013 og termin 2: 2017-2024 finansieret 

under programmeringsperioden 2014-2020), som forvaltes af SESAR-

fællesforetagendet, og hvor der vil blive produceret nye teknologiske 

systemer og komponenter og udviklet operationelle procedurer som 

defineret i den europæiske ATM-masterplan.  

c) En "implementeringsfase" (2014-2024), som skal ledes af erhvervslivet og 

andre aktører, og som vil bestå i produktion og gennemførelse i stor 

målestok af den nye lufttrafikstyringsinfrastruktur. 

3. Fællesforetagendet er udformet som et offentlig-privat partnerskab. De 

stiftende medlemmer er Den Europæiske Union repræsenteret ved Europa-

Kommissionen og Eurocontrol repræsenteret ved sit agentur. Efter en 

                                            
1  Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et 

fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske 
lufttrafikstyringssystem (SESAR) (EUT L 64 af 2.3.2007, s. 1), ændret ved Rådets 
forordning (EF) nr. 1361/2008 (EUT L 352 af 31.12.2008, s. 12).  
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indkaldelse af interessetilkendegivelser er femten offentlige og private 

virksomheder fra luftfartsindustrien nu medlemmer af fællesforetagendet. De 

omfatter flyfabrikanter, fabrikanter af jordbaseret og luftbåret udstyr, 

luftfartstjenesteudøvere samt lufthavnsmyndigheder. 

4. Budgettet for SESAR-projektets udviklingsfase er på 2,1 milliard euro, som 

skal betales med lige store bidrag fra EU, Eurocontrol og de deltagende 

offentlige og private partnere. EU's bidrag finansieres over syvende 

rammeprogram for forskning og programmet for transeuropæiske transportnet. 

Ca. 90 % af bidragene fra Eurocontrol og de andre interesserede parter ydes i 

naturalier.  

5. SESAR-fællesforetagendet begyndte at arbejde selvstændigt den 

10. august 2007. 

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN 

6. Retten har valgt en metode, som omfatter analytiske revisionshandlinger, test 

af transaktioner på fællesforetagendets niveau og en vurdering af centrale 

kontroller i overvågnings- og kontrolsystemerne. Dette suppleres med bevis 

opnået fra arbejde udført af andre revisorer (hvis relevant) og en analyse af 

ledelsens udtalelser. 

REVISIONSERKLÆRING 

7. I overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF) har Retten: 
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a) revideret SESAR-fællesforetagendets årsregnskab, som omfatter 

årsopgørelsen2 og beretningen om budgetgennemførelsen3

b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der 

ligger til grund for regnskabet. 

 for det 

regnskabsår, som afsluttedes den 31. december 2013, og 

Ledelsens ansvar 

8. Ifølge artikel 39 og 50 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 

nr. 1271/20134

a) Ledelsens ansvar med hensyn til fællesforetagendets årsregnskab omfatter 

udformning, gennemførelse og opretholdelse af et internt kontrolsystem, som 

sikrer, at der udarbejdes en årsopgørelse, som giver et retvisende billede 

uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 

fejl, udvælgelse og anvendelse af passende regnskabspraksis på grundlag af 

de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastlagt

 har ledelsen ansvaret for at udarbejde et årsregnskab for 

fællesforetagendet, som giver et retvisende billede, og for, at de transaktioner, 

som ligger til grund for regnskabet, er lovlige og formelt rigtige: 

5

                                            
2  Denne omfatter balancen og resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, 

opgørelsen over ændringer i nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige 
regnskabspraksis og andre forklarende bemærkninger. 

, og 

udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter 

omstændighederne. Direktøren godkender fællesforetagendets årsregnskab, 

3  Denne omfatter beretningen om budgetgennemførelsen samt en oversigt over 
budgetprincipperne og andre forklarende bemærkninger. 

4  EFT L 328 af 7.12.2013, s. 42. 

5. De regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastlagt, er baseret 
på de internationale regnskabsstandarder for den offentlige sektor (International 
Public Sector Accounting Standards, IPSAS), som er udgivet af International 
Federation of Accountants, og, når det er relevant, på International Accounting 
Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS) udgivet af 
International Accounting Standards Board. 
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efter at fællesforetagendets regnskabsfører har udarbejdet det på grundlag af 

alle tilgængelige oplysninger og skrevet en note, som vedlægges regnskabet, 

og hvori han bl.a. erklærer, at han har rimelig sikkerhed for, at regnskabet i 

alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle 

stilling. 

b) Ledelsens ansvar med hensyn til de underliggende transaktioners lovlighed 

og formelle rigtighed og overholdelse af princippet om forsvarlig økonomisk 

forvaltning omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af et 

effektivt og produktivt internt kontrolsystem, hvori indgår tilstrækkelig 

overvågning og passende foranstaltninger, som kan forhindre 

uregelmæssigheder og besvigelser samt, hvis det er nødvendigt, sikre, at der 

iværksættes retlige procedurer med henblik på at inddrive uberettiget 

udbetalte eller anvendte midler. 

Revisors ansvar  

9. Det er Rettens ansvar på grundlag af sin revision at afgive en erklæring til 

Europa-Parlamentet og Rådet6

10. Revisionen omfatter udførelse af handlinger med henblik på at opnå 

revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskabet og de 

underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte 

 om årsregnskabets rigtighed og de 

underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Retten udfører sin 

revision i overensstemmelse med IFAC's Internationale Standarder om Revision 

og etiske regler og INTOSAI's internationale standarder for overordnede 

revisionsorganer. Ifølge disse standarder skal Retten planlægge og udføre 

revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om 

fællesforetagendets årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation, og om de 

transaktioner, der ligger til grund for det, er lovlige og formelt rigtige. 

                                            
6 Artikel 107 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 (EUT L 328 

af 7.12.2013, s. 42). 
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handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for 

væsentlig fejlinformation i regnskabet og for, at de underliggende transaktioner i 

væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige 

ramme, uanset om det skyldes besvigelser eller fejl. Ved vurderingen af disse 

risici tager revisor både hensyn til den interne kontrol, som skal sikre, at der 

udarbejdes et retvisende årsregnskab, og til de overvågnings- og 

kontrolsystemer, der er indført for at sikre de underliggende transaktioners 

lovlighed og formelle rigtighed, og udformer revisionshandlinger, der er 

passende efter omstændighederne. Revisionen omfatter også en vurdering af, 

om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige 

skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. 

11. Retten mener, at det tilvejebragte revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet 

som grundlag for denne revisionserklæring. 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

12. Det er Rettens opfattelse, at fællesforetagendets årsregnskab i alt væsentligt 

giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt 

af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede 

regnskabsår, i overensstemmelse med bestemmelserne i dets finansforordning 

og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastlagt.  

Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, 
der ligger til grund for regnskabet 

13. Det er Rettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for 

årsregnskabet for det år, der afsluttedes den 31. december 2013, i alt væsentligt 

er lovlige og formelt rigtige. 

14. Bemærkningerne i det følgende drager ikke Rettens erklæringer i tvivl. 
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BEMÆRKNINGER TIL DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE 
FORVALTNING 

Budgetgennemførelsen 

15. På det endelige budget for 2013, som bestyrelsen godkendte, var der opført 

64,3 millioner euro i forpligtelsesbevillinger og 105,4 millioner euro i 

betalingsbevillinger. Udnyttelsen af forpligtelsesbevillingerne og 

betalingsbevillingerne var på henholdsvis 99,6 % og 94,7 %. 

Flerårig rammeaftale 

16. Pr. 31. december 2013 udførte 16 medlemmer (inklusive Eurocontrol) 

projektarbejde på programaktiviteter under SESAR-fællesforetagendets 

udviklingsfase. Disse aktiviteter omfattede mere end 100 private og offentlige 

enheder og underleverandører. Af de 358 SESAR-programprojekter under den 

3. flerårige rammeaftale var de 333 (93 %) enten under gennemførelse eller 

allerede gennemført.  

17. Af de 595 millioner euro i samfinansieringsbidrag, som Den Europæiske 

Union og Eurocontrol skulle betale til de øvrige 15 medlemmer under den 

3. flerårige rammeaftale, var der indgået forpligtelser for 100 % og afholdt 

betalinger for 55 % (316 millioner euro) pr. 31. december 2013, mens de 

resterende 45 % (279 millioner euro) forventes at være udbetalt pr. 

31. december 2016. 

18. I 2013 indgik fællesforetagendet sin 4. flerårige rammeaftale, som trådte i 

kraft den 1. januar 2014 og gælder i de tre år, der er tilbage af 

fællesforetagendets levetid7

                                            
7 Den 4. flerårige rammeaftale indeholder bestemmelser om i) reduktion af antallet af 

projekter til 250, primært gennem fusion med henblik på at forbedre produktiviteten 
af projektforvaltningen, og ii) tildeling af 38 millioner euro til finansiering af nye 
operationelle aktiviteter og initiativer, primært stammende fra finansiering, der er 

.  



 9 

AEI002453DA04-14PP-CH145-14APCFIN-RAS-SESAR-TR.DOC 21.10.2014 

ANDRE FORHOLD 

Retsgrundlag  

19. Den 13. december 2013 vedtog bestyrelsen for SESAR-fællesforetagendet 

efter aftale med Kommissionen midlertidig de finansielle bestemmelser for 

SESAR-fællesforetagendet for programmeringsperioden 2014-2020, i 

overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 

nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de 

organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, med virkning fra den 1. januar 2014. 

20. De finansielle bestemmelser for SESAR-fællesforetagendet er med forbehold 

af Kommissionens kommende udtalelser og afgørelse, særlig i relation til 

videreførelsen af de undtagelsesbestemmelser vedrørende finansiering, der var 

indført i den forudgående programmeringsperiode. 

Den interne revisionsfunktion og Kommissionens Interne 
Revisionstjeneste 

21. I overensstemmelse med IAS/IAC's koordinerede strategiske revisionsplan 

for SESAR-fællesforetagendet for 2012-2014 gennemførte Den Interne 

Revisionstjeneste i 2013 en begrænset gennemgang af proceduren for 

afslutning af projekter om forvaltning af tilskud8

                                                                                                                                 

frigjort under eksisterende operationelle aktiviteter på grund af opnåede 
omkostningsbesparelser. 

 og en risikovurdering af 

informationsteknologien (IT), mens den interne revisionsfunktion gennemførte en 

8 I den endelige rapport dateret den 21. oktober 2013 konstateredes det, at der var 
behov for bevis for omfattende tekniske gennemgange af samtlige kilder til 
sikkerhed og for et konsekvent dokumenthåndteringssystem. 
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juridisk-kritisk revision af forvaltningen af offentlige indkøb og kontrakter9

Overvågning og rapportering af forskningsresultater  

 og en 

gennemgang af ABAC Workflow-anvisningerne. 

22. I 2013 fortsatte SESAR-fællesforetagendet implementeringen af sin politik for 

overvågning og rapportering af forskningsresultater, idet fællesforetagendet den 

31. maj 2013 offentliggjorde sin årsrapport om sin overvågning af 

gennemførelsen af bestemmelserne om intellektuel ejendom i alle regnskabsår 

før 2013, og dets bestyrelse den 30. oktober 2013 vedtog den samlede 

forgrundsliste og dermed forbundne ejerforhold for alle regnskabsår før 2013. 

23. Herudover formidlede SESAR-fællesforetagendet forskning i forgrundsviden, 

idet det gav de relevante interessenter adgang til detaljerede oplysninger om 

resultater og processer i tilknytning hertil på sit ekstranet og offentliggjorde 

enkeltheder fra generelle oversigter over resultater i 2013 i sin årlige 

aktivitetsrapport for 2013. 

Interessekonflikter 

24. SESAR-fællesforetagendet har indført særlige foranstaltninger til at 

forebygge interessekonflikter med henblik på sine tre vigtigste interessenter: 

bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eksperter. De er dokumenteret 

fyldestgørende i en omfattende skriftlig procedure, som blev ajourørt i 2012.  

Kommissionens anden foreløbige evaluering10

25. Kommissionen gennemførte sin anden foreløbige evaluering fra 

oktober 2013 til marts 2014 og vurderede fællesforetagendets gennemførelse af 

 

                                            
9 I den endelige rapport dateret den 7. august 2013 konstateredes det, at der var 

behov for udvidede retningslinjer vedrørende afgrænsningerne af roller, ansvar og 
myndighed og for at få vedtaget en realistisk identifikations- og 
oplagringsprocedure. 

10 Second Mid-Term Evaluation of the SESAR Joint Undertaking (juni 2014). 
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forordningen, arbejdsmetoder, opnåede resultater og generelle finansielle 

stilling. 

26. Rapporten herfra indeholder to centrale henstillinger, den første vedrørende 

behovet for at forbedre behandlingen af medlemsstaternes specifikke behov for 

information og kommunikation, som afviger fra fællesforetagendets medlemmers 

mere tekniske behov11

Opfølgning af tidligere bemærkninger  

, og den anden vedrørende behovet for en fortsat indsats 

for at forbedre graden af opfyldelse af fællesforetagendets årlige mål (som anført 

i dets årlige arbejdsprogram), som steg fra ca. 60 % i 2010 til 82 % ved 

udgangen af 2012. 

27. Forbedringerne inden for forudgående kontrol er blevet gennemført. 

 

 

 

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Milan Martin CVIKL, medlem af 

Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 21. oktober 2014. 

 På Revisionsrettens vegne 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

    Formand 

 

                                            
11 Baseret på en rundspørge blandt medlemsstaternes repræsentanter i Udvalget for 

det Fælles Luftrum, der er oprettet som støtte for Europa-Kommissionen 
(GD MOVE) i forbindelse med implementeringen af det fælles europæiske luftrum. 
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BILAG 

SESAR-fællesforetagendet (Bruxelles) 

Beføjelser og aktiviteter  

 
Unionens 
kompetenceområder 
i henhold til 
traktaten 
 
(Artikel 187 og 188 i 
traktaten om Den 
Europæiske Unions 
funktionsmåde) 

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 
om syvende rammeprogram kan der ydes fællesskabsbistand til etablering af 
længerevarende offentlig-private partnerskaber i form af fælles teknologiinitiativer, som kan 
implementeres gennem fællesforetagender, jf. artikel 187 i traktaten.  
 

Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af SESAR-fællesforetagendet, senest 
ændret ved forordning (EF) nr. 1361/2008 (EUT L 352 af 31.12.2008) 

Fællesforetagendets 
beføjelser 
 
(Rådets forordning 
(EF) nr. 219/2007, 
senest ændret ved 
Rådets forordning 
(EF) nr. 1361/2008) 

Mål 
Fællesforetagendet har til opgave at sikre moderniseringen af det europæiske 
lufttrafikstyringssystem ved at koordinere og samle alle relevante forsknings- og 
udviklingsindsatser i Unionen. Det har ansvaret for gennemførelsen af ATM-masterplanen og 
navnlig gennemførelsen af følgende opgaver:  
• organisation og koordination af aktiviteterne i SESAR-projektets udviklingsfase i 
overensstemmelse med den ATM-masterplan, der udarbejdedes i projektets definitionsfase, 
som blev ledet af Eurocontrol, ved at sammenlægge og forvalte offentlige og private midler i 
en samlet struktur  
• sikring af den nødvendige finansiering af aktiviteterne i SESAR's udviklingsfase i 
overensstemmelse med ATM-masterplanen  
• sikring af, at aktørerne i lufttrafikstyringssektoren i Europa involveres, navnlig 
luftfartstjenesteudøvere, luftrumsbrugere, faglige personaleorganisationer, lufthavne og 
fremstillingsindustri samt de relevante videnskabelige institutioner og det relevante 
videnskabelige miljø  
• organisation af det tekniske forsknings- og udviklingsarbejde og af det validerings- og 
undersøgelsesarbejde, som det har ansvaret for, så fragmentering af aktiviteterne undgås  
• tilsyn med aktiviteter med henblik på udvikling af fælles produkter, som er behørigt 
identificerede i ATM-masterplanen, og eventuelt iværksættelse af specifikke udbud. 

Ledelse 
 

(Rådets forordning 
(EF) nr. 219/2007, 
senest ændret ved 
Rådets forordning 
(EF) nr. 1361/2008) 

Bestyrelsen 
Bestyrelsen har til opgave at:  

a) vedtage ATM-masterplanen, der er godkendt af Rådet, jf. forordningens artikel 1, 
stk. 2, og godkende eventuelle forslag om ændringer til den  

b) udstikke de retningslinjer og træffe de afgørelser, der er nødvendige for 
gennemførelsen af SESAR-projektets udviklingsfase, og føre den overordnede 
kontrol med gennemførelsen  

c) godkende fællesforetagendets arbejdsprogram og årlige arbejdsprogrammer, jf. 
artikel 16, stk. 1, samt det årlige budget, herunder også stillingsfortegnelsen  

d) godkende forhandlinger og træffe afgørelse om nye medlemmers tiltrædelse og 
om aftalerne, jf. artikel 1, stk. 3  

e) føre tilsyn med gennemførelsen af aftalerne mellem medlemmerne og 
fællesforetagendet  

f) udnævne og afskedige den administrerende direktør og godkende 
organisationsplanen og overvåge den administrerende direktørs præstation  

g) træffe afgørelse om størrelsen af og betalingsmåden for medlemmernes finansielle 
bidrag og vurderingen af bidrag i naturalier  

h) vedtage de finansielle bestemmelser for fællesforetagendet  
i) godkende den årlige resultatopgørelse og balance  
j) vedtage de i artikel 16, stk. 2, omhandlede årsrapporter om de fremskridt, der er 

gjort i SESAR-projektets udviklingsfase og projektets finansielle situation  
k) tage stilling til forslag til Kommissionen om forlængelse og afvikling af 

fællesforetagendet 
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l) fastlægge bestemmelserne for tilståelse af ret til adgang til materielle og 
immaterielle aktiver, der ejes af fællesforetagendet, og overførelse af sådanne 
aktiver  

m) fastsætte reglerne og procedurerne for indgåelse af de aftaler, der er nødvendige 
for gennemførelsen af ATM-masterplanen, herunder specifikke procedurer 
vedrørende interessekonflikter  

n) tage stilling til forslag til Kommissionen om ændring af vedtægterne i 
overensstemmelse med artikel 24  

o) udøve andre beføjelser og udføre andre opgaver, herunder oprettelse af 
hjælpeorganer, som måtte være nødvendige for gennemførelsen af SESAR-
projektets udviklingsfase  

p) fastsætte gennemførelsesbestemmelser til artikel 8.  
Den administrerende direktør  
Den administrerende direktør udfører sine opgaver i fuld uafhængighed inden for rammerne 
af de beføjelser, han eller hun har fået tildelt. 
Intern revision  
Europa-Kommissionens interne revisor.  
Ekstern revision  
Den Europæiske Revisionsret.  
Dechargemyndighed  
Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og fællesforetagendets bestyrelse. 

Fællesforetagendets 
disponible 
ressourcer i 2013  
SESAR-
fællesforetagendets 
endelige regnskab for 
2013 

På budgettet 
84 141 537 euro til forpligtelser 
105 486 020 euro til betalinger  
Ansatte pr. 31. december 2013 
På aktionsbudgettet for 2013 er der en stillingsfortegnelse med 39 midlertidigt ansatte og tre 
udsendte nationale eksperter. Det giver i alt 42 stillinger, hvoraf 41 var besat ved udgangen 
af 2013, som i 2012:  
- 30 midlertidigt ansatte, der er rekrutteret eksternt  
- 6 ansatte, der er udsendt fra fællesforetagendets medlemmer i overensstemmelse med 
artikel 8 i forordning (EF) nr. 219/2007  
- 3 kontraktansatte  
- 2 udsendte nationale eksperter  
- fordelt på følgende opgaver:  
operationelle opgaver: 26 
administrative opgaver og støtteopgaver: 14  
blandede opgaver: 1. 

Aktiviteter og 
tjenesteydelser i 
2013 

Jf. fællesforetagendets årlige aktivitetsrapport for 2013 på http://www.sesarju.eu/ 

Kilde: SESAR-fællesforetagendet. 

 

 



SESAR Joint Undertaking 

Fællesforetagendets svar 

 

 

Kommissionens anden foreløbige evaluering 
26. I punkt 26 anføres det, at Kommissionens anden evalueringsrapport indeholder to 
vigtige anbefalinger. For at give læseren indblik i hele sammenhængen og for at afspejle 
hele konklusionen vil vi gerne med hensyn til fællesforetagendets resultater tilføje, at det i 
den anden midtvejsvurdering desuden anføres, at fællesforetagendet SESAR opfyldte de 
fleste af sine målsætninger inden for rammerne af SESAR-programmet. Gennemførelsen af 
det årlige arbejdsprogram blev forbedret i løbet af referenceperioden. Fællesforetagendet 
SESAR vedtog hensigtsmæssige foranstaltninger for at forbedre den årlige 
gennemførelsesgrad, og det anbefales at fællesforetagendet fortsætter sine bestræbelser 
på at forbedre gennemførelsesgraden for sine angivne målsætninger (jf. endelig rapport, 
kapitel 8, Konklusioner/III Fællesforetagendets resultater).” 
 
Endvidere konstateres det i den anden midtvejsevaluering, at fællesforetagendet generelt 
varetog de tildelte opgaver på en effektiv måde i løbet af evalueringsperioden (2010-2012) 
og således bidrog til SESAR-programmet. Det vurderes, at fællesforetagende fungerer i 
overensstemmelse med de bestemmelser og procedurer, der er gældende for foretagendet. 
fællesforetagendet har vist sig at have en struktur, der kan tilpasses specifikke behov. (jf. 
endelig rapport, kapitel 8. Konklusioner/V Overordnet konklusion) 
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