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A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 

KÜLÖNJELENTÉSÉRE 

„A LÉGIFORGALMI SZOLGÁLTATÁS KORSZERŰSÍTÉSÉRE VONATKOZÓ 

UNIÓS SZABÁLYOZÁS HOZZÁADOTT ÉRTÉKET TEREMTETT – A 

FINANSZÍROZÁS AZONBAN NAGYRÉSZT INDOKOLATLAN VOLT” 

 

ÖSSZEFOGLALÓ 

VII.  

a) A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) szerinti 

eredeti pályázati felhívásokat a kísérleti közös projekt megvalósításához szükséges esetleges 

végrehajtási projektekre vonatkozó akkori ismeretek szintjéhez képest megfelelően 

határozták meg. E szakaszban még nem lehetett teljes mértékben tisztában lenni az esetleges 

végrehajtási hiányosságokkal, amelyek megkövetelték volna a támogatások összpontosítását. 

c) A CEF szerinti értékelési és odaítélési eljárásokat teljes mértékben a Bizottság és az 

Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) bonyolítja le a pályázók 

vagy a SESAR üzemeltetésirányítójának beavatkozása nélkül.  

VIII. A Bizottság felismeri ezt a kockázatot, amely nem csak a SESAR üzemeltetés sajátja, és 

az INEA-val közösen nyomon követi a projektek előrehaladását. A Bizottság és az INEA a 

CEF és a kísérleti közös projekt nyomon követési és felülvizsgálati folyamatain keresztül fog 

beavatkozni.  

A SESAR üzemeltetésirányítója megkezdte a lezárult projektek teljesítményértékelését. 

IX.  

1) A Bizottság – amint azt a jelentés vonatkozó szakaszában adott válaszában jelezte – 

elfogadja ezt az ajánlást. 

2) A Bizottság – amint azt a jelentés vonatkozó szakaszában adott válaszában jelezte – 

elfogadja ezt az ajánlást. 

3) A Bizottság – amint azt a jelentés vonatkozó szakaszában adott válaszában jelezte – 

elfogadja ezt az ajánlást. 

4) A Bizottság – amint azt a jelentés vonatkozó szakaszában adott válaszában jelezte – 

elfogadja ezt az ajánlást. 

5) A Bizottság – amint azt a jelentés vonatkozó szakaszában adott válaszában jelezte – 

elfogadja ezt az ajánlást. 
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ÉSZREVÉTELEK 

22. A Bizottság 409/2013/EU végrehajtási rendelete megállapítja, hogy az uniós 

finanszírozásban részesülő végrehajtási projektekre vonatkozó szabályokat rögzítő 

szerződéses megállapodásoknak rendelkezniük kell az üzemeltetési program és a végrehajtási 

projektek nem teljesítése esetén alkalmazandó szankciókról. E megállapodások a valamennyi 

végrehajtó partnerre kiterjedő támogatási keretmegállapodás részét képezik. 

A végrehajtási rendeletek a tagállamokban közvetlenül alkalmazandók, és azok alapján a 

Bizottság kötelezettségszegési eljárásokat indíthat. A Bizottság ezért úgy véli, hogy a 

409/2013/EU rendelet szigorú végrehajtási mechanizmust foglal magában.  

Amint az fent is kifejtésre került, a Bizottság a végrehajtási projekteknek odaítélt uniós 

forrásokról rendelkező támogatási megállapodásokon keresztül szankciókat/büntetéseket 

alkalmazhat. 

A Bizottság közös válasza a 26–28. pontra: 

A Bizottság hangsúlyozza azt a tényt, hogy a kísérleti közös projekt a közös projekt 

koncepciójának elindítására irányuló kísérlet és e koncepció megvalósításának próbája volt. 

A kísérleti közös projekt elsőként próbál meg az ágazati érdekeltek széles körét magában 

foglaló partnerségi keretmegállapodás révén, összehangolt módon bevezetni SESAR 

megoldásokat. 

Ennek érdekében a közös kísérleti projektre vonatkozó rendelet tartalmaz egy felülvizsgálati 

záradékot, amelynek célja, hogy a kísérleti közös projekt ATM-funkciói végrehajtásának 

aktuális állapota alapján kiigazítsa a kísérleti közös projektet. A felülvizsgálati záradék 

szükség esetén lehetővé teszi az ATM-funkciók alapvető kritériumoknak való 

megfelelésének, a meglévő ösztönzők használatának, a kísérleti közös projekt 

megvalósításából származó költségeknek és előnyöknek, a földrajzi hatálynak, a megcélzott 

érdekelt feleknek és az ajánlott megvalósítási határidőknek az újraértékelését. 

3. háttérmagyarázat A Bizottság hangsúlyozza, hogy a 2017. évi CEF-pályázati felhívás (az 

első végrehajtási projektek során szerzett tapasztalatok tükrében) a nem támogatható családok 

pályázati felhívásban való meghatározásával (különösen az átjárhatósággal kapcsolatos 

üzemeltetési program 5.6.2. családja tekintetében) kizárta a kritikus kidolgozottsági 

problémákkal rendelkező projekteket. 

29. A Bizottság elismeri, hogy az iparosítási szakasz hiányosságot jelent a fejlesztési és 

üzemeltetési szakasz között. Ennek érdekében a Bizottság az ATM szabványosítást 

befolyásoló tevékenységek jobb koordinálása és nyomon követése érdekében támogatta az 

ATM-szabványokat koordináló európai csoport (EASCG) felállítását, és részt vesz abban. Az 

EASCG aktualizálja például a kísérleti közös projekt szabványosítással és szabályozással 

kapcsolatos tájékoztató jellegű menetrendjét. Ezen felül az üzemeltetési keretrendszer előírja 

a SESAR üzemeltetésirányítója számára, hogy az iparosítással kapcsolatos kérdések 

megoldása érdekében egyeztessen a gyártóiparral. A SESAR üzemeltetésirányítója az 

Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségével (EASA), a Polgári Repülési 

Berendezésekkel Foglalkozó Európai Szervezettel (Eurocea) és az Európai Déli 

Obszervatóriummal (ESO) is együttműködik. 
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A Bizottság a SESAR fejlesztési szakaszról a kiépítésre történő zökkenőmentes átállás 

biztosítása érdekében szükséges iparosítási/szabványosítási folyamatok további 

elősegítéséhez fel kívánja mérni a lehetséges eszközöket. 

30. A Bizottság rámutat, hogy CEF finanszírozásból támogatták a kiforrott elemek 

megvalósítását vagy az említett technológiák előfeltételeit. A CEF-program rögzíti, hogy az 

egységes európai égbolt és a SESAR prioritás keretében az intézkedések magukban 

foglalhatnak előfeltételeket, előkészítő tevékenységeket (például a közös projektekben 

azonosított ATM-funkciók iparosításának támogatása), valamint további validálási 

tevékenységeket, amelyek nem a SESAR közös vállalkozáshoz tartoznak, vagy amelyek az 

Uniótól még nem kaptak pénzügyi támogatást.  

Következésképpen, amit az Európai Unió finanszírozott, az megfelelt az érettségi 

követelményeknek.  

31. A Bizottság a 4. cikk (5) bekezdése szerinti követelmények alapján értékelte, hogy 

szükséges-e az összehangolt bevezetés. A szükségesség magyarázatát az egyes ATM-

funkciók vonatkozásában a Bizottság 716/2004/EU végrehajtási rendeletének melléklete 

tartalmazza. 

Az összehangolás szükségességét egyes projektek tekintetében az üzemeltetési program 

részletezi és indokolja.  

Egyes esetekben, és az ATM teljesítményéhez való hozzájárulásuk ellenére, a kísérleti közös 

projekt egyes funkcióinak vagy alfunkcióinak üzembe helyezéséből szerzett tapasztalat 

alapján megkérdőjelezhető, hogy tényleg szükséges-e az összehangolt üzembe helyezés. Ez a 

SESAR üzemeltetésirányítója üzembe helyezési gyakorlatának nyomon követésén alapuló 

értékelés része a kísérleti közös projekt felülvizsgálati szakaszának, és nem kérdőjelezi meg a 

rendelkezés átfogó értelmezését. 

A Bizottság közös válasza a 32. és a 33. pontra: 

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az összehangolt bevezetés az ATM 1. és 2. funkciója 

tekintetében a 716/2014/EU rendeletben azonosított meghatározott repülőterek esetében 

szükséges és előnyös volt. 

E funkciók hozzájárulnak a különböző érdekelt felek (léginavigációs szolgáltatók – ANSP-k 

–, repülőterek és légtérhasználók) befektetéseinek összehangolásához. E projektek növelték a 

repülőterek és a közelkörzeti légterek biztonságát és kapacitását, ami dominóhatást gyakorolt 

a teljes hálózatra.  

A Bizottság megállapítja továbbá, hogy még az egyes érdekelt felek által lefolytatott IP-ket is 

a SESAR üzemeltetésirányítója hangolja össze, és ezek az IP-k a több résztvevős 

projektekhez képest kisebb mértékben ugyan, de részesülnek az összehangolt tevékenységek 

előnyeiből. 

A Bizottság közös válasza a 35–39. pontra: 

A Bizottság úgy véli, hogy a beruházások felgyorsítása érdekében szükséges volt a 

bevezetéshez nyújtott uniós finanszírozás. 
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A kísérleti közös projekteknek a támogatást a CEF-programban meghatározott szabályoknak 

és prioritásoknak megfelelően, háromszintű értékelést tartalmazó általános kiválasztási 

folyamat alapján ítélték oda. A támogatások odaítélésére vonatkozó javaslatot a CEF 

koordinációs bizottságon keresztül a tagállamok is jóváhagyták. 

Az uniós finanszírozás célja az volt, hogy elősegítse a funkciók bevezetésének 

összehangolását, és ezáltal ösztönözze az érdekelt feleket, hogy összehangolják 

erőfeszítéseiket és beruházásaikat. 

 

 

38. 

a) A Bizottság hangsúlyozza, hogy az ATM-funkciók SESAR fejlesztési szakaszának (2007–

2013) első programjából eredő első köre főként földi érdekelt feleket célzott meg. 

A légtérhasználók támogatták e megközelítést, mivel a földi beruházások első körének 

elsődleges végső kedvezményezettjei voltak. 

A SESAR üzemeltetés, amelyre a CEF 2,5 milliárd eurót különített el, nem kizárólag a 

kísérleti közös projektből áll.  

b) A Bizottság megállapítja, hogy a tervezett keretet „egyéb projektek” és programtámogató 

tevékenységek fedezésére is szánták. Nem volt indokolt a keret csökkentése azért sem, mivel 

egyéb közös projektek voltak tervbe véve. 

Ezért a Bizottság úgy véli továbbá, hogy a „talált pénz” hatás kockázata nem jelentős. 

39. Lásd a Bizottság 38. a) pontra adott válaszát. 

45. A Bizottság úgy véli, hogy az üzemeltetési keretrendszer és a kapcsolódó uniós 

finanszírozás a SESAR megoldások bevezetésének felgyorsítását, a koordináció ösztönzését 

és az erőfeszítések és beruházások üzemeltetési programnak megfelelő összehangolásának 

biztosítását szolgálta. 

A nagy léptékű infrastrukturális projektek megvalósításához megfelelően előkészített 

tervezés szükséges. Ezért a CEF-projektek közös tulajdonsága, hogy a döntéshozatali 

szakaszra a pályázati felhívás előtt kerül sor.  

A Bizottság közös válasza a 46. és a 47. pontra: 

A Bizottság emlékeztet arra, hogy a léginavigációs szolgáltatók kötelesek az uniós 

támogatásokat a költségalapjukból levonni. E szabály csökkenti a kettős finanszírozás 

kockázatát. Miközben a Bizottság elismeri, hogy jelenleg nem minden léginavigációs 

szolgáltató vonja le az uniós támogatásokat a költségalapjából, erre a jövőben mindazonáltal 

kötelesek lesznek. Az ezzel kapcsolatos útmutatókat a tagállamokkal együttműködésben 

készítik elő.  
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48. A Bizottság hangsúlyozza, hogy az állami forrásokból származó bevételek levonása a 

díjszámítási rendszer kitűzött célja.  

A Bizottság úgy véli, hogy a támogatások költségalapból való levonása nem tekinthető úgy, 

hogy a „támogatás a [légtérhasználókhoz] kerül”. A navigációs díjakra vonatkozó 

költségalapnak figyelembe kell vennie a léginavigációs szolgáltatóknál felmerült tényleges 

költségeket. Az ATM infrastruktúrához kapott állami támogatások csökkentik a 

léginavigációs szolgáltatók által viselt tényleges költségeket, és e csökkentésnek meg kell 

jelennie a díjak kiszámítása során.  

A költségalapból való levonás célja annak biztosítása, hogy a felhasználók ne fizessen kétszer 

a kivitelezési beruházásokért. A levonás nem pénzügyi ellentételezés, és nem kapcsolódik a 

légtérfelhasználók megfeleléséhez vagy a kísérleti közös projekt azon funkcióihoz, amelyeket 

a léginavigációs szolgáltatók kötelesek kiépíteni. 

50.  

a) A Bizottság emlékeztet arra, hogy a kísérleti közös projekt egy kísérleti projekt, amelyet 

2014-ben indítottak el. 

Az üzemeltetésirányítót 2014. december 5-én nevezték ki, és ugyanezen a napon közzétették 

az előzetes üzemeltetési programot. 

b) A Bizottság hangsúlyozza, hogy az uniós támogatást meghatározott odaítélési 

szempontokon alapuló alapos kiválasztási folyamat során ítélték oda.  A pályázatokat 

bármely más CEF-pályázathoz hasonlóan külső és belső szakértők értékelték. E tekintetben a 

pályázó mérete nem volt kiválasztási szempont. 

c) E projektek a közös kísérleti projektre vonatkozó 716/2014/EU rendeletből fakadnak, 

amely meghatározza az ATM-funkcióknak az e funkciók végrehajtásához szükségesnek 

tekintett, ugyanakkor a közös kísérleti projekt hatálya alá tartozóként kifejezetten fel nem 

sorolt alapvető előfeltételeit is. Ezeket az előfeltételeket és egyéb elősegítő tényezőket az 

üzemeltetési program állapítja meg, így jogosultak a támogatásra.  

51. A Bizottság hangsúlyozza, hogy a CEF-finanszírozás célja általánosságban az egységes 

európai égbolt és a SESAR megvalósításának támogatása. Az „egyéb projektek” 

finanszírozása elősegítette fontos technológiák (mint például 8,33 kHz felszereltség és 

teljesítményalapú navigáció [PBN] kapacitásainak) bevezetését, amelyek jelentősen 

hozzájárulnak az európai ATM-hálózat harmonizálásához. 

52. Egyes hiányosságokra való összpontosítás igénye a projektek és a SESAR 

üzemeltetésirányítójának nyomonkövetési folyamatának előrehaladtával merült fel. 

A további, 2016–2017-es prioritás-meghatározás ugyan javította a CEF-finanszírozás 

eredményességét, ez azonban nem jelenti azt, hogy a 2014-ben és 2015-ben odaítélt 

finanszírozás nem volt eredményes, mivel az összes benyújtott projekt a közös kísérleti 

projekt megvalósítását célozta.  
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55. A „kérelmek csoportosítása” a CEF alapján odaítélt több résztvevős nagyobb 

támogatások elősegítését szolgáló opcionális adminisztrációs eszköz. Nem feltétele a 

409/2013/EU rendeletben meghatározott közös projektek összehangolásának.  

a) A 409/2013/EU rendelet meghatározza a közös projektek üzembe helyezése 

összehangolásának keretrendszerét. E rendelet a SESAR üzemeltetésirányítójára bízza az 

üzemeltetési program kidolgozásának és végrehajtásának feladatát. Az üzemeltetési program 

átfogó munkatervet tartalmaz, amely a közös projektek végrehajtásához szükséges 

valamennyi tevékenységet „végrehajtási projektekbe” szervezi, amelyek azonosítják többek 

között az azok végrehajtásáért felelős operatív érdekelt feleket. A SESAR végrehajtási 

projektek csoportosítása a SESAR üzemeltetésirányítója által e projektek CEF támogatások 

keretében való koordinációja érdekében megvalósított kiegészítő eszköz. Például a hasonló 

időtartamú projektek csoportosítása jelentette a csoportosításra vonatkozó egyik 

megközelítést. Ennek révén elkerülhető, hogy a rövidebb időtartamú projektek esetében a 

végső kifizetés igénylése előtt be kelljen várni a hosszabb projektek lezárását. 

b) A Bizottság úgy véli, hogy az, hogy a projekteket egyedi érdekeltek hajtották végre, a 

fellépések összehangolása szempontjából nem hátrányos. A 409/2013/EU rendelet által előírt 

koordináció/összehangolás főként az üzemeltetési program, a partnerségi 

keretmegállapodások és a SESAR üzemeltetésirányítója által kialakított és végrehajtott 

nyomonkövetési és tervezési mechanizmus révén valósul meg. 

A Bizottság rámutat arra, hogy a beruházások összehangolása és az üzemeltetés nem 

csoportosítás révén valósul meg. A projektek csoportosítása és fellépési csoportokba való 

besorolása tekinthető a leghatékonyabb és legkevesebb adminisztrációs terhet jelentő 

folyamatnak. 

c) A projekteket a partnerségi keretmegállapodás szerinti klasztereken belül szervezik, és az 

összehangolt kivitelezés biztosítása érdekében az összes projektet a SESAR 

üzemeltetésirányítója hangolja össze.  

Noha főszabály szerint e projektek számára előnyös lehet a összehangolt kivitelezés a CEF 

keretében, nem minden hasonló kezdeményezést szükséges több résztvevős projekt részeként 

végrehajtani: a kiépítendő egyes technológiai elemektől függően a Bizottság úgy véli, hogy 

legmegfelelőbb megoldás az egyedi kezdeményezések végrehajtása, amennyiben azokat a 

SESAR üzemeltetésirányítója összehangolja. 

56. A Bizottság úgy véli, hogy a kérelmekben rendelkezésre álló részletezettség szintje 

megfelelő ahhoz, hogy a szakértők értékelni tudják a pályázatokat, még ha ezen adatok 

tömörített formában jelennek is meg. 

a) A Bizottság megállapítja, hogy a mintába felvett 8 IP közül 5 egy családdal, nevezetesen a 

3.2.1. „Az ATM-rendszerek fejlesztése közvetlen és szabad útvonalú légtér támogatása 

érdekében” elnevezésű családdal foglalkozik.  

E család kifejezetten az ATM-rendszerek üzemeltetési programmal összhangban történő 

fejlesztését támogatja. 

Ezen felül a mintába felvett IP-k közül kettő nem foglalkozik az ATM-rendszerük 

megújításával. 
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57. Lásd a Bizottság 55. pontra adott válaszát. 

60. A Bizottság hangsúlyozza, hogy a SESAR üzemeltetésirányítója csak megvizsgálja a 

pályázatokat, illetve csak tanácsolhatja a potenciális pályázóknak, hogy módosítsák 

pályázatukat vagy azt az „egyéb projektek” körében nyújtsák be. µ 

a) A SESAR üzemeltetésirányítója a partnerségi keretmegállapodásokban foglaltak szerint a 

végrehajtási projektek koordinátoraként jár el. 

b) A SESAR Deployment Alliance (SDA) és a pályázók közötti információcsere rögzítése 

hatékonyabbá tételének lehetőségétől függetlenül az SDA a pályázatok benyújtása előtti, 

közbeni és utáni átfogó konzultációs folyamatot alakított ki.  

A folyamat aláírt és jóváhagyott pályázatok benyújtását eredményezi. 

d) A Bizottság megállapítja, hogy az újraelosztás nem az SDA egyoldalú döntése volt. Az 

újraelosztást a CEF-szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében az INEA felügyelte.  

6. háttérmagyarázat Mivel a Bizottsághoz vagy az INEA-hoz a pályázóktól vagy az érintett 

tagállamoktól nem érkezett panasz projektek vagy azok részeinek kizárása miatt, a Bizottság 

úgy véli, hogy a pályázatok végleges benyújtását nem vitatták. Mindenesetre a SESAR 

üzemeltetésirányítója csak tanácsokat adhat a lehetséges pályázóknak a projektjeik 

benyújtásával kapcsolatban. A pályázók ugyanakkor pályázataikat „egyéb projektként” is 

benyújthatják. 

A Bizottság ugyanakkor egyetért azzal, hogy a SESAR üzemeltetésirányítójának a kizárás 

okairól és az esetleges pályázókkal folytatott információcseréről szisztematikus nyilvántartást 

kell vezetnie. 

68.  

c) A SESAR üzemeltetésirányítója a teljesítményhez való hozzájárulás mérésére szolgáló 

eszközt fejleszt ki. 

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

A Bizottság közös válasza a 71. és a 72. pontra: 

A végrehajtási rendeletek a tagállamokban közvetlenül alkalmazandók, és azok alapján a 

Bizottság kötelezettségszegés megállapítása iránti eljárásokat indíthat. A Bizottság ezért úgy 

véli, hogy a 409/2013/EU rendelet erőteljes végrehajtási mechanizmust foglal magában.  

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a kísérleti közös projekt a közös projekt koncepciójának 

elindítására irányuló kísérlet és e koncepció megvalósításának próbája volt. A kísérleti közös 

projekt elsőként próbálja meg a SESAR megoldások ágazati érdekeltek széles körét magában 

foglaló partnerségi keretmegállapodás révén történő összehangolt bevezetését. 
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Ennek érdekében a közös kísérleti projektre vonatkozó rendelet tartalmaz egy felülvizsgálati 

záradékot, amelynek célja, hogy a kísérleti közös projekt ATM-funkciói végrehajtásának 

aktuális állapota alapján kiigazítsa a kísérleti közös projektet.  

A Bizottság továbbá úgy véli, hogy a SESAR bevezetésének támogatását szolgáló uniós 

finanszírozás bizonyította hozzáadott értékét azáltal, hogy lényeges ösztönző hatást nyújtott, 

a beruházások és erőfeszítések összehangolása érdekében összekapcsolta az érdekelteket és 

biztosította a fejlesztési szakasszal való folytonosságot. 

1. ajánlás. A Bizottság javítsa a közös projektek célirányosságát  

A Bizottság elfogadja az ajánlást, mely szerint javítani kell a közös projektek célirányosságát. 

A közös kísérlet projekt folyamatban levő felülvizsgálata lehetővé fogja tenni, hogy a közös 

kísérlet projekt jobban meg tudjon felelni a 409/2013/EU rendelet követelményeinek. 

Ezen intézkedést azonban nem lehet 2021 végét megelőzően befejezni, mivel ahhoz a 

hatályos jogszabályok módosítása szükséges.  

2. ajánlás. A Bizottság hozzon létre eredményes végrehajtási keretet  

A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

A Bizottság javaslatot kíván tenni a díjak kötelező modulációjának az (EU) 2019/317 

végrehajtási rendeletbe ösztönző mechanizmusként történő beillesztésére. 

73. A Bizottság úgy véli, hogy az üzemeltetési keretrendszer és a kapcsolódó uniós 

finanszírozás a SESAR megoldások bevezetésének felgyorsítását, a koordináció ösztönzését 

és az erőfeszítések és beruházások üzemeltetési programnak megfelelő összehangolásának 

biztosítását szolgálta. 

A kísérleti közös projekteknek a támogatást a CEF-programban meghatározott szabályoknak 

és prioritásoknak megfelelően, alapos kiválasztási folyamat alapján ítélték oda. 

A közös kísérleti projektben részt vevő földi érdekelt felekre való összpontosítás annak 

közvetlen következménye volt, hogy a földi infrastruktúrát sürgősen korszerűsíteni kellett. E 

megközelítést támogatták a légtérhasználók. 

Az állami forrásokból szerzett bevételek levonása a díjszámítási rendszer meghatározott 

célkitűzése, és annak biztosítására irányul, hogy a felhasználók ne fizessenek kétszer a 

kivitelezési beruházásokért. 

3. ajánlás. A Bizottság vizsgálja felül a légiforgalmi szolgáltatás korszerűsítésére 

irányuló uniós pénzügyi támogatást  

(a) A Bizottság elfogadja az ajánlást.  

A Bizottság a második franciabekezdésben foglaltakat a 2014–2020-as pénzügyi keret 

szerinti esetleges utolsó CEF pályázati felhívás esetében fogja végre hajtani.  
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(b) A Bizottság elfogadja az ajánlást.  

A Bizottság már javasolta a SESAR üzemeltetés támogatásának CEF2 alapján történő 

folytatását. A folytatásról és a jövőbeli költségvetési forrásokról végső soron azonban nem a 

Bizottság, hanem a költségvetési hatóság dönt. A többéves munkaprogramban megfelelően 

szerepelni fognak a részletes indokolások. 

74. 

a) A Bizottság emlékeztet arra, hogy a kísérleti közös projekt egy kísérleti projekt, amelyet 

2014-ben indítottak el. A kísérleti közös projekt ATM-funkcióit már a 2014-es pályázati 

felhívásban prioritásként határozták meg.  

Egyes hiányosságokra való összpontosítás igénye a projektek és a SESAR 

üzemeltetésirányítójának nyomonkövetési folyamatának előrehaladtával merült fel. 

A további, 2016–2017-es prioritás-meghatározás ugyan javította a CEF-finanszírozás 

eredményességét, ez azonban nem jelenti azt, hogy a 2014-ben és 2015-ben odaítélt 

finanszírozás nem volt eredményes, mivel az összes benyújtott projekt a közös kísérleti 

projekt megvalósítását célozta.  

b) A „kérelmek csoportosítása” a CEF alapján odaítélt több résztvevős nagyobb támogatások 

elősegítését szolgáló opcionális adminisztrációs eszköz. Nem feltétele a közös projektek 

összehangolásának. 

c) Az üzemeltetésirányító csak megvizsgálja a pályázatokat és tanácsot ad az esetleges 

pályázóknak. Míg a SESAR üzemeltetésirányítója és a pályázók között információcsere 

rögzítése javítható, már kialakításra került a pályázatok benyújtása előtti, közbeni és utáni, 

átfogó konzultációs folyamat.  

4. ajánlás. Vizsgálja felül és formalizálja a támogatási kérelmek előkészítését és 

benyújtását 

(a) A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

(b) A Bizottság elfogadja az ajánlást. 

75. A Bizottság emlékeztet arra, hogy a közös kísérleti projektre vonatkozó rendelet tartalmaz 

egy felülvizsgálati záradékot, amelynek célja, hogy a kísérleti közös projekt ATM-funkciói 

végrehajtásának aktuális állapota alapján kiigazítsa a kísérleti közös projektet. A Bizottság 

2018-ban indította el ezt a felülvizsgálatot. 

5. ajánlás. A Bizottság gondoskodjon annak megfelelő nyomon követéséről, hogy a 

légiforgalmi szolgáltatás korszerűsítésének köszönhetően mennyiben javult a 

teljesítmény  

A Bizottság elfogadja az ajánlást. Miközben a Bizottság biztosítani tudja, hogy a megfelelő 

nyomon követésre sor kerüljön, azt nem tudja biztosítani, hogy a korszerűsítés az elvárt 

eredményekhez vezessen, mivel az a gazdasági szereplők felelősségi körébe tartozik.  
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A SESAR üzemeltetésirányítója elkezdte annak nyomon követését, hogy a lezárult projektek 

alapján mennyiben javult a teljesítmény. Az eredmények eléréséhez és méréséhez több időre 

van szükség, és az eredmények hálózati szintű teljesítményrendszeréhez való bármiféle 

kapcsolódás csak a következő referencia-időszak tekintetében lenne releváns.  

 

 


