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KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING 

"EU'S LOVGIVNING OM MODERNISERINGEN AF LUFTTRAFIKSTYRINGEN 

HAR GIVET MERVÆRDI - MEN FINANSIERINGEN VAR I VID UDSTRÆKNING 

UBERETTIGET" 

 

RESUMÉ 

VII.  

(a) Kommissionen mener, at prioriteterne for den oprindelige indkaldelse af forslag under 

Connecting Europe-faciliteten (CEF) var tilstrækkeligt defineret i forhold til kendskabet på 

det pågældende tidspunkt til de potentielle gennemførelsesprojekter, der var nødvendige for 

at gennemføre Pilot Common Project (PCP - det første fælles projekt). På det tidspunkt havde 

man endnu ikke en fuld forståelse af de potentielle implementeringsmangler, som det ville 

være nødvendigt at afsætte finansiering til. 

(c) Evaluerings- og tildelingsprocesserne under CEF gennemføres udelukkende af 

Kommissionen og Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) uden deltagelse af 

ansøgerne eller SESAR-implementeringsforvalteren.  

VIII. Kommissionen forstår denne risiko, som ikke er specifik for SESAR-implementeringen, 

og overvåger gennemførelsen af projekter i samarbejde med INEA. Kommissionen og INEA 

vil gribe ind via de overvågnings- og revisionsprocesser, der er fastsat i CEF, og i PCP.  

SESAR-implementeringsforvalteren har indledt præstationsovervågningen af afsluttede 

projekter. 

IX.  

(1) Kommissionen accepterer denne anbefaling som anført i dens svar i det relevante afsnit i 

rapporten. 

(2) Kommissionen accepterer denne anbefaling som anført i dens svar i det relevante afsnit i 

rapporten. 

(3) Kommissionen accepterer denne anbefaling som anført i dens svar i det relevante afsnit i 

rapporten. 

(4) Kommissionen accepterer denne anbefaling som anført i dens svar i det relevante afsnit i 

rapporten. 

(5) Kommissionen accepterer denne anbefaling som anført i dens svar i det relevante afsnit i 

rapporten. 
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BEMÆRKNINGER 

22. Det fremgår af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 409/2013, at der i 

kontrakterne om de gennemførelsesprojekter, der udvælges til at modtage EU-finansiering, 

bør fastsættes sanktioner for manglende udførelse af implementeringsprogrammet og af 

projekterne. Disse ordninger indgår i rammeaftalen om tilskud, som omfatter alle 

gennemførelsespartnerne. 

Gennemførelsesforordninger gælder umiddelbart i hver medlemsstat, og Kommissionen kan 

følge dem op med overtrædelsesprocedurer. Kommissionen mener derfor, at forordning (EU) 

nr. 409/2013 udgør en solid håndhævelsesmekanisme.  

Som anført ovenfor kan Kommissionen anvende sanktioner/bøder via de tilskudsaftaler, der 

gælder for EU-finansiering, som tildeles gennemførelsesprojekterne. 

Kommissionens fælles svar på punkt 26-28: 

Kommissionen understreger, at PCP var et pilotprojekt, der havde til formål at lancere 

konceptet om fælles projekter og afprøve implementeringen af det. PCP er et første forsøg på 

at implementere SESAR-løsninger på en koordineret måde via et rammepartnerskab med 

deltagelse af en lang række industrielle interessenter. 

Med dette formål for øje indeholder PCP-forordningen en revisionsklausul med henblik på at 

tilpasse PCP på grundlag af den faktiske gennemførelse af PCP's ATM-funktionaliteter. 

Revisionsklausulen gør det muligt om nødvendigt at revurdere funktionaliteternes 

overensstemmelse med hovedkriterierne, brugen af eksisterende incitamenter, omkostninger 

og forventede fordele i tilknytning til gennemførelsen af PCP, det geografiske 

anvendelsesområde, de interessenter, som programmet henvender sig til, og måldatoerne for 

implementeringen. 

Tekstboks 3. Kommissionen understreger, at indkaldelserne af forslag under CEF i 2017 (i 

lyset af erfaringerne med de første implementeringsprojekter) udelukkede projekter med 

kritiske modenhedsproblemer, på den måde, at ikke-støtteberettigede familier (navnlig 

familie 5.6.2 i implementeringsprogrammet vedrørende interoperabilitet) blev identificeret i 

indkaldelsen. 

29. Kommissionen erkender, at industrialiseringsfasen udgør en kløft mellem udviklings- og 

implementeringsfaserne. Med henblik herpå støttede Kommissionen oprettelsen af European 

ATM Standards Coordination Group (EASCG), som den også deltager i, med henblik på at 

sikre en bedre koordinering og overvågning af de aktiviteter, der påvirker ATM-

standardiseringen. EASCG ajourfører navnlig "Indicative roadmap with respect to 

standardisation and regulation" (vejledende køreplan for standardisering og regulering) under 

PCP. Desuden kræver implementeringsrammen, at SESAR-implementeringsforvalteren 

foretager koordinering med fremstillingsindustrien med henblik på håndtering af 

industrialiseringsspørgsmål. SESAR-implementeringsforvalteren samarbejder også med Den 

Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), European Organisation for Civil 

Aviation Equipment (Eurocae) og European Southern Observatory (ESO). 
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Kommissionen vil vurdere mulige metoder til at fremme industrialiserings-

/standardiseringsprocesserne yderligere med henblik på at sikre en gnidningsløs overgang fra 

SESAR-udviklingsfasen til implementering. 

30. Kommissionen påpeger, at CEF-finansiering har støttet implementeringen af modne 

komponenter eller forudsætninger for nævnte teknologier. CEF-programmet viser, at 

foranstaltninger under SES-SESAR-prioriteten kan omfatte forudsætninger, forberedende 

aktiviteter (f.eks. støtte til industrialiseringen af de ATM-funktionaliteter (AF), der 

identificeres i de fælles projekter) og yderligere valideringsaktiviteter, der enten ikke er 

dækket af fællesforetagendet SESAR, eller som ikke allerede modtager økonomisk støtte fra 

EU.  

Det, der blev finansieret af EU, opfyldte derfor modenhedskriterierne.  

31. Kommissionen havde vurderet behovet for en synkroniseret implementering på grundlag 

af kriterierne i artikel 4, stk. 5. Behovet er forklaret for hver enkelt ATM-funktionalitet i 

bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 716/2004. 

Behovet for synkronisering beskrives og begrundes yderligere i relation til specifikke 

projekter i implementeringsprogrammet.  

I nogle tilfælde kan de erfaringer, der indhøstes i forbindelse med implementeringen af nogle 

PCP-funktionaliteter eller delfunktionaliteter sætte spørgsmålstegn ved det faktiske behov for 

en synkroniseret implementering af dem, uanset deres bidrag til ATM-præstationerne. Denne 

vurdering, der er baseret på SESAR-implementeringsforvalterens overvågning af 

implementeringen, udgør en del af PCP-revisionsprocessen og sætter ikke spørgsmålstegn 

ved den overordnede fortolkning af bestemmelsen. 

Kommissionens fælles svar på punkt 32 og 33: 

Kommissionen mener, at en synkroniseret implementering var nødvendig og gavnlig for 

ATM-funktionaliteterne 1 og 2 i de specifikke lufthavne, der var blevet identificeret i 

forordning (EU) nr. 716/2014. 

Disse funktionaliteter bidrager til synkroniseringen af forskellige interessenters investeringer 

(luftfartstjenesteudøvere, lufthavne, luftrumsbrugere). Disse projekter øgede sikkerheden og 

kapaciteten i lufthavnene og terminalområderne og havde en afsmittende virkning på det 

samlede netværk.  

Kommissionen bemærker også, at SESAR-implementeringsforvalteren koordinerer selv 

integrerede projekter, der gennemføres af individuelle interessenter, og at disse drager fordel 

af synkroniseringsaktiviteterne – skønt med mindre virkning, når det gælder projekter med 

mange interessenter. 

Kommissionens fælles svar på punkt 35-39: 

Kommissionen mener, at EU-finansieringen af implementeringen var nødvendig for at 

fremskynde investeringerne. 
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Der blev ydet finansiering til PCP-projekterne i henhold til de regler og prioriteter, der er 

fastsat i CEF-programmet, og i overensstemmelse med en normal udvælgelsesprocedure 

bestående af tre evalueringsniveauer. Forslaget om tildeling af støtte blev også godkendt af 

medlemsstaterne via CEF-koordineringsudvalget. 

EU-finansieringen skulle bidrage til at synkronisere implementeringen af funktionaliteterne 

og dermed tilskynde interessenterne til at koordinere deres aktiviteter og investeringer. 

 

 

38. 

(a) Kommissionen understreger, at den første række ATM-funktionaliteter, der stammer fra 

det første program i SESAR's udviklingsfase (2007-2013), hovedsageligt fokuserede på 

jordbaserede interessenter. 

Luftrumsbrugerne støttede denne fremgangsmåde, da de fremstod som de primære 

slutmodtagere efter denne indledende runde af investeringer på landjorden. 

PCP udgør ikke hele SESAR-implementeringen, som CEF havde afsat 2,5 mia. EUR til.  

(b) Kommissionen bemærker, at den planlagte bevilling også skulle omfatte "andre projekter" 

og programstøtteaktioner. Der var ingen grund til at nedsætte bevillingen, også fordi der var 

planlagt andre projekter. 

Derfor mener Kommissionen også, at risikoen for dødvægt ikke er særlig høj. 

39. Se Kommissionens svar på punkt 38(a). 

45. Kommissionen mener, at implementeringsrammen og det tilknyttede EU-tilskud levede 

op til målet om at fremskynde implementeringen af SESAR-løsninger, fremme 

koordineringen og sikre en tilpasning af indsatsen og investeringerne i overensstemmelse 

med implementeringsprogrammet. 

Udviklingen af store infrastrukturprojekter kræver forudgående planlægning. Det er derfor et 

fælles træk ved CEF-projekter, at beslutningsfasen finder sted forud for indkaldelserne af 

forslag.  

Kommissionens fælles svar på punkt 46 og 47: 

Kommissionen minder om, at luftfartstjenesteudøvere skal trække EU-tilskud fra deres 

omkostningsgrundlag. Dette princip mindsker risikoen for dobbeltfinansiering. Selv om 

Kommissionen erkender, at ikke alle luftfartstjenesteudøvere på nuværende tidspunkt trækker 

EU-tilskud fra omkostningsgrundlaget, vil de ikke desto mindre være forpligtet til at gøre det. 

Retningslinjer herfor udarbejdes i samarbejde med medlemsstaterne.  
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48. Kommissionen understreger, at fradrag af indtægter fra offentlige myndigheder er et af de 

erklærede mål med afgiftsordningen.  

Kommissionen mener, at fradraget af tilskud fra omkostningsgrundlaget ikke kan betegnes 

som en "overførsel af støtte" til luftrumsbrugere. Omkostningsgrundlaget for kontrolafgifter 

bør tage hensyn til de faktiske omkostninger, som luftfartstjenesteudøverne har afholdt. 

Enhver offentlig støtte til ATM-infrastrukturen nedbringer luftfartstjenesteudøvernes faktiske 

omkostninger, og denne reduktion bør afspejles i beregningen af afgifterne.  

Fradraget fra omkostningsgrundlaget skal sikre, at brugerne ikke betaler to gange for 

implementeringsinvesteringerne. Der er ikke tale om en finansiel kompensation, og tilskuddet 

afhænger ikke af, om luftrumsbrugerne overholder de PCP-funktionaliteter, som 

luftfartstjenesteudøveren skal implementere, eller ej. 

50.  

(a) Kommissionen minder om, at PCP er et pilotprojekt, som blev indledt i 2014. 

Implementeringsforvalteren blev udnævnt den 5. december 2014, og den samme dag blev der 

offentliggjort et foreløbigt implementeringsprogram. 

(b) Kommissionen understreger, at EU-tilskud blev tildelt via en grundig udvælgelsesproces 

baseret på fastsatte tildelingskriterier. Forslagene blev evalueret af eksterne og interne 

eksperter ligesom ethvert andet CEF-forslag. I denne forbindelse var ansøgerens størrelse 

ikke et udvælgelseskriterium. 

(c) Disse projekter stammer fra PCP – forordning (EU) nr. 716/2014 – som også beskriver de 

grundlæggende forudsætninger for understøttende familier, der skønnes nødvendige for 

gennemførelsen af funktionaliteterne, selv om de ikke er udtrykkeligt anført som en del af 

anvendelsesområdet for PCP. Disse og andre forudsætninger er identificeret i 

implementeringsprogrammet og er dermed støtteberettigede.  

51. Kommissionen understreger, at CEF-støtten har til formål at støtte SES- og SESAR-

implementeringen generelt. Finansieringen af "andre projekter" har støttet implementeringen 

af vigtige teknologier (såsom 8,33 kHz udstyr og kapacitet inden for performancebaseret 

navigation), som bidrager væsentligt til harmoniseringen af det europæiske ATM-net. 

52. Behovet for at fokusere på specifikke mangler opstod først, efterhånden som projekterne 

udviklede sig, og SESAR-implementeringsforvalterens overvågningsproces skred frem. 

Selv om den yderligere prioritering i 2016-2017 medførte en effektivitetsforbedring af CEF-

støtten, betyder dette ikke, at den finansiering, der blev tildelt i 2014 og 2015, ikke var 

effektiv, da alle de indsendte projekter vedrørte gennemførelsen af PCP.  

55. "Grupperingen af ansøgninger i klynger" er et valgfrit administrativt værktøj til at fremme 

tildelingen af tilskud til store projekter med mange interessenter under CEF. Det er ikke et 

krav i forbindelse med synkroniseringen af fælles projekter fastsat i forordning (EU) nr. 

409/2013.  
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(a) Forordning (EU) nr. 409/2013 fastsætter rammen for synkronisering af implementeringen 

af fælles projekter. Den tildeler SESAR-implementeringsforvalteren ansvaret for udvikling 

og gennemførelse af et implementeringsprogram. Implementeringsprogrammet omfatter en 

detaljeret arbejdsplan, der tilrettelægger alle de aktiviteter, der er nødvendige for 

gennemførelsen af fælles projekter i "implementeringsprojekter", der bl.a. indeholder 

oplysninger om de operationelle interessenter med ansvar for gennemførelsen. Gruppering af 

SESAR-implementeringsprojekter i klynger er en supplerende metode, der gennemføres af 

SESAR-implementeringsforvalteren med henblik på koordineringen af disse projekter inden 

for rammerne af CEF-tilskud. F.eks. har en fremgangsmåde i forbindelse med gruppering i 

klynger været at samle projekter med samme varighed. Dermed undgås det, at kortere 

projekter skal vente, indtil de længere projekter er afsluttet, før de kan gøre krav på deres 

endelige udbetaling. 

(b) Kommissionen mener, at den omstændighed, at projekterne blev gennemført af enkelte 

interessenter, ikke går ud over koordineringen af foranstaltningen. Den 

koordinering/synkronisering, der kræves i henhold til forordning (EU) nr. 409/2013, opnås 

hovedsageligt via implementeringsprogrammet, ordningerne for partnerskabsrammeaftaler og 

de overvågnings- og planlægningsmekanismer, som SESAR-implementeringsforvalteren 

udarbejder og gennemfører  

Kommissionen påpeger, at synkronisering af investeringer og implementering ikke opnås via 

gruppering i klynger. Gruppering og sammenknytning af projekter i klynger betragtes som 

den mest effektive og administrativt mest ukomplicerede proces. 

(c) Projekterne organiseres i klynger unger partnerskabsrammeaftaler, og alle projekterne 

koordineres af SESAR-implementeringsforvalteren for at sikre en synkroniseret 

implementering.  

Selv om disse projekter i princippet kan drage fordel af en synkroniseret implementering 

under CEF, er det ikke nødvendigt, at alle ensartede initiativer gennemføres som en del af et 

projekt med mange interessenter: Afhængigt af de specifikke teknologiske elementer, der skal 

implementeres, mener Kommissionen, at det er mest hensigtsmæssigt at fortsætte med 

individuelle initiativer, når blot de koordineres af SESAR-implementeringsforvalteren. 

56. Kommissionen mener, at detaljeringsgraden i ansøgningerne er tilstrækkelig til, at 

eksperterne kan evaluere forslagene, skønt på en meget koncentreret måde. 

(a) Kommissionen bemærker, at fem gennemførelsesprojekter ud af et prøveudsnit på otte 

vedrørte en enkelt familie, nemlig 3.2.1. "Upgrade of ATM systems to support Direct 

Routings and Free Route Airspace".  

Denne familie støtter specifikt opdateringer af ATM-systemet i overensstemmelse med 

implementeringsprogrammet. 

Derudover vedrørte to af de udvalgte gennemførelsesprojekter ikke fornyelse af ATM-

systemerne. 

57. Se Kommissionens svar på punkt 55. 
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60. Kommissionen understreger den omstændighed, at SESAR-implementeringsforvalteren 

blot screener ansøgninger og kun kan råde potentielle ansøgere til at revidere deres 

ansøgninger eller til at fremlægge dem under "andre projekter". 

(a) SESAR-implementeringsforvalteren fungerer som koordinator af 

gennemførelsesprojekterne som anført i partnerskabsrammeaftalen. 

(b) Uanset muligheden for at forbedre registreringen af kontakterne mellem SESAR 

Deployment Alliance (SDA) og ansøgerne har SDA indført en detaljeret høringsproces før, 

under og efter fremsendelsen af ansøgningerne.  

Processen bevirker, at der indsendes underskrevne og godkendte ansøgninger. 

(d) Kommissionen bemærker, at beslutningen om omfordeling ikke blev truffet ensidigt af 

SDA. INEA førte tilsyn med den for at sikre overholdelse af CEF-reglerne.  

Tekstboks 6. Da hverken Kommissionen eller INEA har modtaget klager fra ansøgerne eller 

de respektive medlemsstater over, at projekter eller dele af projekter er blevet udeladt, anser 

Kommissionen den endelige indsendelse af ansøgninger for at være ubestridt. Under alle 

omstændigheder kunne SESAR-implementeringsforvalteren kun rådgive potentielle ansøgere 

om indsendelsen af deres projekter. Ansøgerne kan dog indgive deres ansøgninger under 

kategorien "andre projekter". 

Kommissionen er dog enig i, at SESAR-implementeringsforvalteren bør føre et systematisk 

register over årsagerne til udeladelsen og over sine kontakter med potentielle ansøgere. 

68.  

(c) SESAR-implementeringsforvalteren udvikler et værktøj til at måle præstationsbidragene. 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Kommissionens fælles svar på punkt 71 og 72: 

Gennemførelsesforordninger gælder umiddelbart i hver medlemsstat, og Kommissionen kan 

følge dem op med overtrædelsesprocedurer. Kommissionen mener derfor, at forordning (EU) 

nr. 409/2013 udgør en solid håndhævelsesmekanisme.  

Kommissionen understreger, at PCP var et pilotprojekt med henblik på lancering af konceptet 

om fælles projekter og afprøvning af gennemførelsen af det. PCP er et første forsøg på at 

implementere SESAR-løsninger på en koordineret måde via et rammepartnerskab med 

deltagelse af en lang række industrielle interessenter. 

Med dette formål for øje indeholder PCP-forordningen en revisionsklausul med henblik på at 

tilpasse PCP på grundlag af den faktiske gennemførelse af PCP's ATM-funktionaliteter.  

Kommissionen mener endvidere, at EU-tilskud til støtte for implementeringen af SESAR har 

fremvist en merværdi ved at skabe en betydelig løftestangseffekt, idet den har bragt 
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interessenter sammen for at synkronisere investeringerne og indsatsen og for at sikre 

sammenhæng med udviklingsfasen. 

Anbefaling 1 – Forbedring af de fælles projekters fokus  

Kommissionen accepterer anbefalingen om, at de fælles projekters fokus bør forbedres. Den 

igangværende PCP-revision vil gøre det muligt at tilpasse PCP bedre til kravene i forordning 

(EU) nr. 409/2013. 

En sådan foranstaltning kan dog først fuldføres i slutningen af 2021, eftersom det kræver en 

ændring af den eksisterende lovgivning.  

Anbefaling 2 – Fremme af de fælles projekters effektivitet  

Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Kommissionen har til hensigt at foreslå en obligatorisk modulering af afgifter som et 

incitament i gennemførelsesforordning (EU) nr. 2019/317. 

73. Kommissionen mener, at implementeringsrammen og det tilknyttede EU-tilskud levede 

op til målet om at fremskynde implementeringen af SESAR-løsninger, fremme 

koordineringen og sikre en tilpasning af indsatsen og investeringerne i overensstemmelse 

med implementeringsprogrammet. 

Der blev ydet støtte til PCP-projekter i henhold til de regler og prioriteter, der er fastsat i 

CEF-programmet, og i henhold til en grundig udvælgelsesproces. 

Fokuseringen på interessenter på jorden i PCP var en direkte følge af det presserende behov 

for at opdatere infrastrukturen på jorden. Denne tilgang blev støttet af luftrumsbrugerne. 

Fradraget af tilskud fra offentlige myndigheder er et erklæret mål med afgiftsordningen og 

har til formål at sikre, at brugerne ikke betaler for implementeringsinvesteringerne to gange. 

Anbefaling 3 – Gennemgang af EU's finansielle støtte til ATM-moderniseringen  

(a) Kommissionen accepterer anbefalingen.  

Den vil gennemføre andet led, såfremt der bliver gennemført en sidste CEF-indkaldelse af 

forslag under den finansielle ramme 2014-2020.  

(b) Kommissionen accepterer anbefalingen.  

Den har allerede foreslået en fortsættelse af finansieringen af SESAR-implementeringen 

under CEF2. I sidste ende er det dog ikke Kommissionen, men derimod budgetmyndigheden, 

der træffer afgørelse om fortsættelse af støtten og den fremtidige budgettildeling. 

Fyldestgørende begrundelser vil i givet fald blive medtaget i de flerårige arbejdsprogrammer. 

74. 
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(a) Kommissionen minder om, at PCP er et pilotprojekt, som blev indledt i 2014. PCP's 

ATM-funktionaliteter var de prioriteter, der allerede blev fastsat i indkaldelsen i 2014.  

Behovet for at fokusere på specifikke mangler opstod først, efterhånden som projekterne 

udviklede sig, og SESAR-implementeringsforvalterens overvågningsproces skred frem. 

Selv om den yderligere prioritering i 2016-2017 medførte en effektivitetsforbedring af CEF-

støtten, betyder dette ikke, at den finansiering, der blev tildelt i 2014 og 2015, ikke var 

effektiv, da alle de indsendte projekter vedrørte gennemførelsen af PCP.  

(b) "Gruppering af ansøgninger i klynger" er et valgfrit administrativt redskab til at fremme 

tildelingen af tilskud til store projekter med flere interessenter under CEF. Det er ikke et krav 

i forbindelse med synkronisering af fælles projekter. 

(c) Implementeringsforvalteren screener blot ansøgningerne og rådgiver potentielle ansøgere. 

Selv om registreringen af kontakter mellem SESAR-implementeringsforvalteren og 

ansøgerne kan forbedres, findes der en omfattende høringsproces før, under og efter 

indgivelsen af ansøgninger.  

Anbefaling 4 – Evaluering og formalisering af processen for udformning af 

ansøgningsklynger til finansiering 

(a) Kommissionen accepterer anbefalingen. 

(b) Kommissionen accepterer anbefalingen. 

75. Kommissionen minder om, at PCP-forordningen indeholder en revisionsklausul med 

henblik på tilpasning af PCP på grundlag af den faktiske gennemførelse af PCP's ATM-

funktionaliteter. Kommissionen indledte denne gennemgang i 2018. 

Anbefaling 5 – Sikring af, at ATM-moderniseringen giver præstationsfordele  

Kommissionen accepterer anbefalingen. Selv om den kan sikre, at der foretages passende 

overvågning, kan den ikke sikre, at moderniseringen medfører de ønskede fordele, da dette 

henhører under de erhvervsdrivendes ansvarsområde.  

SESAR-implementeringsforvalteren har indledt undersøgelsen af præstationsfordelene ved 

afsluttede projekter. Det vil kræve mere tid at realisere og måle fordelene, og enhver 

forbindelse til præstationsordningen for fordele på netværksplan vil kun være relevant for den 

kommende referenceperiode.  

 

 


