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KOMMISSIONENS SVAR PÅ EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS SÄRSKILDA 

RAPPORT 

”EU:S LAGSTIFTNING OM MODERNISERING AV FLYGLEDNINGSTJÄNSTEN 

HAR GETT MERVÄRDE – MEN STÖDET VAR TILL STOR DEL OMOTIVERAT” 

 

SAMMANFATTNING 

VII.  

a) Kommissionen anser att prioriteringarna för de inledande ansökningsomgångarna inom 

ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (nedan kallad FSE) var lämpliga mot 

bakgrund av medvetenheten vid denna tidpunkt om vilka potentiella genomförandeprojekt 

som var nödvändiga för att införa det gemensamma pilotprojektet. I detta skede var det för 

tidigt för att kunna ha en fullständig överblick över vilka eventuella luckor i införandet som 

man behövde fokusera stödet på. 

c) Utvärderings- och tilldelningsförfarandena inom FSE genomförs helt av kommissionen 

och Genomförandeorganet för innovation och nätverk (nedan kallat Inea), utan någon 

inblandning från sökandena eller Sesars införandeförvaltare.  

VIII. Kommissionen förstår denna risk, vilken inte är specifik för Sesarinförandet, och 

övervakar framstegen i projekten med Inea. Kommissionen och Inea kommer att ingripa 

genom de övervaknings- och granskningsförfaranden som fastställts inom FSE och i det 

gemensamma pilotprojektet.  

Sesars införandeförvaltare har påbörjat resultatövervakningen av de projekt som har 

avslutats. 

IX.  

1) Kommissionen godtar denna rekommendation såsom anges i dess svar i det relevanta 

avsnittet i rapporten. 

2) Kommissionen godtar denna rekommendation såsom anges i dess svar i det relevanta 

avsnittet i rapporten. 

3) Kommissionen godtar denna rekommendation såsom anges i dess svar i det relevanta 

avsnittet i rapporten. 

4) Kommissionen godtar denna rekommendation såsom anges i dess svar i det relevanta 

avsnittet i rapporten. 

5) Kommissionen godtar denna rekommendation såsom anges i dess svar i det relevanta 

avsnittet i rapporten. 
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IAKTTAGELSER 

22. I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 409/2013 anges att de avtal som 

omfattar de genomförandeprojekt som valts ut för unionsfinansiering ska fastställa 

påföljderna för bristande verkställande av införandeprogrammet och av projekten. Dessa 

avtal ingår i ramen för bidragsöverenskommelsen som omfattar alla genomförandepartner. 

Genomförandeförordningar är direkt tillämpliga i medlemsstaterna och kan följas upp av 

kommissionen genom överträdelseförfaranden. Kommissionen anser därför att förordning 

(EU) nr 409/2013 utgör en stabil efterlevnadsmekanism.  

Såsom har angetts ovan kan kommissionen tillämpa sanktioner/påföljder genom de 

bidragsöverenskommelser som är tillämpliga på EU-stöd som genomförandeprojekten har 

tilldelats. 

Kommissionens gemensamma svar på punkterna 26–28: 

Kommissionen betonar att det gemensamma pilotprojektet (pilot common project, nedan 

även kallat PCP) utgör ett pilotförsök att införa konceptet med gemensamma projekt och 

testa dess genomförande. PCP utgör ett första försök att införa Sesarlösningar på ett 

samordnat sätt genom ett rampartnerskap som omfattar ett stort antal näringslivsaktörer. 

I detta syfte innehåller PCP-förordningen en översynsklausul som gör det möjligt att justera 

PCP på grundval av det faktiska genomförandet av ATM-funktionaliteter inom PCP. 

Översynsklausulen möjliggör, vid behov, en omprövning av funktionaliteternas förenlighet 

med grundläggande krav, användningen av befintliga incitament, kostnader och fördelar med 

genomförandet av PCP, den geografiska räckvidden, de aktörer till vilka den riktas och 

måldatum för genomförande. 

Ruta 3. Kommissionen betonar att vid ansökningsomgången för FSE år 2017 (mot bakgrund 

av erfarenheterna från de första genomförandeprojekten) undantogs projekt med bristande 

mognad genom att familjer som inte är stödberättigande identifierades (särskilt familj 5.6.2 i 

införandeprogrammet som hänför sig till driftskompatibilitet). 

29. Kommissionen erkänner att industrialiseringsfasen utgör en lucka mellan utvecklings- 

och införandefaserna. I detta syfte har kommissionen stött inrättandet av och deltar i den 

europeiska samordningsgruppen för ATM-standarder (European ATM Standards 

Coordination Group, nedan kallad EASCG) för att säkerställa en bättre samordning och 

övervakning av de åtgärder som påverkar ATM-standardiseringen. EASCG uppdaterar 

framför allt PCP:s Indicative roadmap with respect to standardisation and regulation 

(vägledande färdplan i fråga om standardiserings- och regleringsbehov). Enligt ramen för 

införandet ska Sesars införandeförvaltare (nedan kallad införandeförvaltaren) samordna 

behandlingen av industrialiseringsfrågor med tillverkningsindustrin. Införandeförvaltaren 

samarbetar även med Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa), European Organisation 

for Civil Aviation Equipment (Eurocae) och Europeiska sydobservatoriet (ESO). 

Kommissionen avser att bedöma möjliga åtgärder för att ytterligare underlätta 

industrialiserings- och standardiseringsförfarandena för att säkerställa en smidig övergång 

från utvecklingsfasen till införandet av Sesar. 
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30. Kommissionen påpekar att FSE-stödet har främjat införandet av mogna komponenter 

eller förutsättningar för nämnda teknik. I FSE-programmet anges att, enligt prioriteringarna 

för det gemensamma europeiska luftrummet/Sesar, får åtgärder omfatta förutsättningar, 

förberedande åtgärder (till exempel stöd för industrialisering av ATM-funktionaliteter som 

identifierats i de gemensamma projekten) och ytterligare kontrollåtgärder som antingen inte 

omfattas av det gemensamma Sesar-företaget eller som inte redan erhåller finansiellt stöd 

från EU.  

Mot denna bakgrund var mognadskriterierna uppfyllda för EU-stödet.  

31. Kommissionen hade bedömt behovet av synkroniserat införande på grundval av 

kriterierna i artikel 4.5. Behovet förklaras för varje ATM-funktionalitet i bilagan till 

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 716/2004. 

Behovet av synkronisering beskrivs och motiveras ytterligare för särskilda projekt i 

införandeprogrammet.  

I vissa fall, och oberoende av deras bidrag till ATM-systemets prestanda, kan de erfarenheter 

som erhållits vid införandet av vissa PCP-funktionaliteter eller underfunktionaliteter göra att 

det kan ifrågasättas huruvida det finns ett faktiskt behov av ett synkroniserat införande. 

Denna bedömning, vilken grundas på införandeförvaltarens övervakning av införandet, utgör 

en del av PCP-granskningsförfarandet och innebär inte att den sammantagna tolkningen av 

bestämmelsen ifrågasätts. 

Kommissionens gemensamma svar på punkterna 32 och 33: 

Kommissionen anser att det var nödvändigt och fördelaktigt med ett synkroniserade 

införande för ATM-funktionaliteter 1 och 2 för de specifika flygplatser som har identifierats i 

förordning (EU) nr 716/2014. 

Dessa funktionaliteter bidrar till att synkronisera investeringar från olika berörda parter 

(leverantörer av flygtrafiktjänster, flygplatser, användare av luftrummet). Dessa projekt ökade 

säkerheten och kapaciteten på flygplatserna och terminalområden vilket fick återverkningar 

på nätverket som helhet.  

Kommissionen konstaterar dessutom att till och med genomförandeprojekt som genomförts 

av enskilda berörda parter samordnas av införandeförvaltaren och får fördel av 

synkroniseringen, om än i mindre utsträckning än projekt som omfattar flera berörda parter. 

Kommissionens gemensamma svar på punkterna 35–39: 

Kommissionen anser att EU:s finansiering av införande var nödvändigt för att påskynda 

investeringar. 

Stöd beviljades till PCP-projekt i enlighet med de regler och prioriteringar som fastställs i 

FSE-programmet och enligt ett regelbundet urvalsförfarande med utvärdering i tre nivåer. 

Förslaget att bevilja stöd godkändes även av medlemsstaterna genom FSE:s 

samordningskommitté. 
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Syftet med EU-stödet var att bidra till en synkronisering av införandet av funktionaliteter och 

således ge berörda parter ett incitament att samordna sina insatser och investeringar. 

 

 

38. 

a) Kommissionen understryker att den första uppsättningen ATM-funktionaliteter som 

härstammar från det första programmet från Sesar-projektets utvecklingsfas (2007–2013) 

främst riktade sig till berörda parter på marken. 

Detta tillvägagångssätt stöddes av användare av luftrummet, eftersom de utgjorde de 

huvudsakliga slutmottagarna vid denna inledande omgång av investeringar på marken. 

PCP motsvarar inte det fullständiga Sesarinförandet, för vilket 2,5 miljarder euro hade 

öronmärkts i FSE.  

b) Kommissionen konstaterar att den planerade finansieringsramen även skulle omfatta 

”övriga projekt” och åtgärder för att stödja programmet. Det fanns inte någon anledning att 

minska finansieringsramen, eftersom även att andra gemensamma projekt planerades. 

Av denna anledning anser kommissionen att risken för dödviktseffekter är liten. 

39. Se kommissionens svar på punkt 38 a). 

45. Kommissionen anser att ramen för införande och det relaterade EU-stödet hade i syfte att 

påskynda införandet av Sesarlösningar, uppmuntra samordning och säkerställa en anpassning 

av insatser och investeringar i enlighet med införandeprogrammet. 

Utvecklingen av storskaliga infrastrukturprojekt kräver planering i förväg. Det händer därför 

ofta att beslutsfasen äger rum innan ansökningsomgången för FSE-projekt.  

Kommissionens gemensamma svar på punkterna 46 och 47: 

Kommissionen erinrar om att leverantörer av flygtrafiktjänster är skyldiga att dra av EU-stöd 

från sin kostnadsbas. Genom denna princip minskar risken för dubbelfinansiering. 

Kommissionen medger att det stämmer att alla leverantörer av flygtrafiktjänster inte för 

närvarande drar av EU-stöd från kostnadsbasen, men att de emellertid har en sådan 

skyldighet. Riktlinjer i detta avseende håller på att förberedas i samarbete med 

medlemsstaterna.  

48. Kommissionen betonar att avdrag av inkomster från offentliga myndigheter utgör ett av 

de fastställda målen för avgiftssystemet.  

Kommissionen anser att avdraget av stöd från kostnadsbasen inte kan klassificeras som en 

”överföring av bidraget” till användare av luftrummet. Kostnadsbasen för flygtrafikavgifter 

ska omfatta de faktiska kostnader som leverantörer av flygtrafiktjänster har ådragit sig. Allt 
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offentligt stöd som erhållits för ATM-infrastrukturen minskar de faktiska kostnaderna för 

leverantörerna av flygtrafiktjänster och denna minskning ska återspeglas vid beräkningen av 

avgifterna.  

Avdraget från kostnadsbasen ska säkerställa att användarna inte betalar två gånger för 

investeringar vid införandet. Det är inte frågan om någon ekonomisk kompensation och den 

är inte knuten till huruvida användare av luftrummet uppfyller de PCP-funktionaliteter som 

leverantörer av flygtrafiktjänster är skyldiga att använda. 

50.  

a) Kommission erinrar om att PCP utgör ett pilotprojekt som inleddes 2014. 

Införandeförvaltaren utsågs den 5 december 2014 och samma dag offentliggjordes ett 

preliminärt införandeprogram. 

b) Kommissionen betonar att EU-stödet beviljades genom ett grundligt urvalsförfarande med 

fastställda tilldelningskriterier. Förslagen utvärderades av externa och interna experter i likhet 

med alla andra FSE-förslag. I detta hänseende utgjorde sökandens storlek inte något 

urvalskriterium. 

c) Dessa projekt härstammar från förordning (EU) nr 716/2014 – i vilken även de 

grundläggande förutsättningar som anses nödvändiga för att genomföra ATM-

funktionaliteterna beskrivs – även om de inte uttryckligen anges att de omfattas av 

tillämpningsområdet för PCP. Dessa grundläggande förutsättningar och andra förutsättningar 

identifieras i införandeprogrammet och är därför godkända för stöd.  

51. Kommissionen betonar att syftet med FSE-stödet är att främja det allmänna 

genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet och Sesar. Finansieringen till 

”övriga projekt” har främjat införandet av viktig teknik (såsom 8.33 kHz transpondrar och 

kapacitet för resultatbaserad navigation) som väsentligen bidrar till att harmonisera det 

europeiska ATM-nätverket. 

52. Behovet att fokusera på särskilda luckor upptäcktes först allt eftersom projekten 

utvecklades och införandeförvaltarens granskningsförfarande fortskred. 

Medan de ytterligare prioriteringarna 2016–2017 gjorde att FSE-stödet blev mer effektivt, 

innebär detta inte att det stöd som beviljades 2014 och 2015 inte var effektivt, eftersom alla 

inlämnade projekt hade i syfte att genomföra PCP.  

55. Samlade ansökningar utgör ett frivilligt administrativt verktyg för att underlätta stora 

bidrag till flera berörda parter inom ramen för FSE. Det inte frågan om något krav för 

synkronisering av gemensamma projekt som föreskrivs i förordning (EU) nr 409/2013.  

a) I förordning (EU) nr 409/2013 fastställs ramverket för synkronisering vid införandet av 

gemensamma projekt. Ansvaret för att utveckla och genomföra ett införandeprogram överlåts 

till införandeförvaltaren. Införandeprogrammet omfattar en övergripande arbetsplan med alla 

aktiviteter som krävs för att genomföra gemensamma projekt i form av 

”genomförandeprojekt” och identifierar, bland annat, de operativa berörda parter som har 

ansvaret för att utföra genomförandeprojekten. Att samla Sesar-genomförandeprojekt i 
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kluster utgör ett ytterligare medel som införandeförvaltaren infört för att samordna dessa 

projekt inom ramen för FSE-stöd. Ett exempel på ett sådant tillvägagångssätt är att gruppera 

projekt med liknande löptid i kluster. Därigenom undviks att kortare projekt måste vänta på 

att längre projekt ska avslutas innan de kan erhålla sin slutbetalning. 

b) Kommissionen anser att det faktum att projekten genomfördes av enskilda berörda parter 

inte är till nackdel för samordningen av insatsen. Den samordning/synkronisering som krävs 

enligt förordning (EU) nr 409/2013 uppnås i huvudsak genom införandeprogrammet, 

ramavtalet om partnerskap och de övervaknings- och planeringsmekanismer som 

införandeförvaltaren fastställt och genomfört. 

Kommissionen påpekar att synkroniseringen av investeringar och införande inte uppnås 

genom att gruppera projekt i kluster. Att gruppera och förena projekt till insatskluster anses 

vara det mest effektiva och smidiga förfarandet i administrativt hänseende. 

c) Projekten organiseras i kluster inom ramavtalet om partnerskap, och införandeförvaltaren 

samordnar samtliga projekt för att synkronisera genomförandet.  

Medan dessa projekt, i princip, kan dra nytta av ett synkroniserat genomförande inom FSE, 

behöver inte alla liknande insatser genomföras som del av ett projekt där flera berörda parter 

deltar. Beroende på de specifika tekniska delar som ska införas anses kommissionen att det är 

lämpligast att fortsätta med enskilda insatser så länge de samordnas av införandeförvaltaren. 

56. Kommissionen anser att detaljnivån i ansökningarna är tillräcklig för att experter ska 

kunna utvärdera förslagen, även om det är frågan om en kortfattad sammanställning. 

a) Kommissionen konstaterar att fem genomförandeprojekt av ett urval på åtta hänförde sig 

till en familj, nämligen 3.2.1 ”Uppgradering av ATM-system för att stödja direkta rutter och 

fri rutt i luftrummet”.  

Denna familj stödjer särskilt uppgraderingar av ATM-system i överensstämmelse med 

införandeprogrammet. 

Vidare behandlar två av genomförandeprojekten i urvalet inte förnyelsen av deras ATM-

system. 

57. Se kommissionens svar på punkt 55. 

60. Kommissionen betonar att införandeförvaltaren endast kontrollerar ansökningar och 

endast kan ge råd till potentiella sökande att se över sina ansökningar eller lämna in dem som 

”övriga projekt”. 

a) Införandeförvaltaren agerar som samordnare för de genomförandeprojekt som anges i 

ramavtalet om partnerskap. 

b) Trots att det är möjligt att förbättra registreringen av utbytet mellan alliansen för 

Sesarinförandet och sökandena, har nämnda allians infört ett ingående samrådsförfarande 

innan, under och efter det att ansökningarna redovisas.  

Förfarandet medför att de ansökningar som lämnas in är undertecknade och godkända. 
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d) Kommissionen konstaterar att omfördelningen inte beslutades ensidigt av alliansen för 

Sesarinförandet. Det övervakades av Inea för att säkerställa efterlevnad av FSE-

bestämmelserna.  

Ruta 6. Eftersom varken kommissionen eller Inea fick några klagomål från sökande eller 

berörda medlemsstater på grund av att projekt eller delar av projekt uteslutits anser den att 

den slutliga inlämningen av ansökningar inte ifrågasattes. I vilket fall som helst skulle 

införandeförvaltaren endast kunna ge råd till potentiella sökande avseende inlämningen av 

deras projekt. Sökande får emellertid även lämna in sina ansökningar i kategorin ”övriga 

projekt”. 

Kommissionen instämmer i att införandeförvaltaren systematiskt bör dokumentera skälen för 

avslag och utbytet med de potentiella sökandena. 

68.  

c) Införandeförvaltaren håller på att utveckla ett verktyg för att mäta bidrag till resultatet. 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Kommissionens gemensamma svar på punkterna 71 och 72: 

Genomförandeförordningar är direkt tillämpliga i medlemsstaterna och kan följas upp av 

kommissionen genom överträdelseförfaranden. Kommissionen anser därför att förordning 

(EU) nr 409/2013 utgör en stabil efterlevnadsmekanism.  

Kommissionen betonar att PCP utgör ett pilotförsök att införa konceptet med gemensamma 

projekt och testa dess genomförande. PCP utgör ett första försök att införa Sesarlösningar på 

ett samordnat sätt genom ett rampartnerskap som omfattar ett stort antal näringslivsaktörer. 

I detta syfte innehåller PCP-förordningen en översynsklausul som gör det möjligt att justera 

PCP på grundval av det faktiska genomförandet av ATM-funktionaliteter inom PCP.  

Kommissionen anser vidare att EU-finansieringen för att främja Sesarinförandet har tillfört 

ett mervärde genom att generera betydande hävstångseffekter, sammanföra aktörer för att 

synkronisera investeringar och insatser och säkerställa kontinuitet med utvecklingsfasen. 

Rekommendation 1 – Ange ett tydligare fokus för gemensamma projekt  

Kommissionen godtar rekommendationen att ett tydligare fokus ska anges för gemensamma 

projekt. Den pågående översynen av PCP kommer att möjliggöra en bättre anpassning till 

kraven i förordning (EU) nr 409/2013. 

Denna åtgärd kan emellertid inte slutföras före utgången av 2021, eftersom det krävs en 

ändring av befintlig lagstiftning.  

Rekommendation 2 – Öka de gemensamma projektens ändamålsenlighet  

Kommissionen godtar rekommendationen. 
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Kommissionen avser att föreslå en obligatorisk modulering av avgifter som en 

stimulansmekanism inom ramen för genomförandeförordning (EU) 2019/317. 

73. Kommissionen anser att ramen för införande och det relaterade EU-stödet hade i syfte att 

påskynda införandet av Sesarlösningar, uppmuntra samordning och säkerställa en anpassning 

av insatser och investeringar i enlighet med införandeprogrammet. 

Stöd beviljades till PCP-projekt i enlighet med de regler och prioriteringar som fastställs i 

FSE-programmet och enligt ett grundligt urvalsförfarande. 

PCP:s fokus på berörda parter på marken var en direkt följd av det brådskande behovet att 

uppdatera infrastrukturen på marken. Detta tillvägagångssätt stöddes av användare av 

luftrummet. 

Avdrag av inkomster från offentliga myndigheter utgör ett av de angivna målen för 

avgiftssystemet och ska säkerställa att användare inte betalar dubbelt för investeringar vid 

införandet. 

Rekommendation 3 – Se över EU:s finansiella stöd till ATM-modernisering  

(a) Kommissionen godtar rekommendationen.  

Den kommer att genomföra den andra punkten vid en eventuell sista ansökningsomgång för 

FSE enligt budgetramen för 2014–2020.  

(b) Kommissionen godtar rekommendationen.  

Den har redan föreslagit fortsatt stöd för Sesarinförandet inom ramen för FSE2. I slutändan är 

det emellertid inte kommissionen som beslutar om en fortsättning och framtida budgetanslag, 

utan budgetmyndigheten. Detaljerade motiveringar kommer vid behov att ingå i de fleråriga 

arbetsprogrammen. 

74. 

a) Kommission erinrar om att PCP utgör ett pilotprojekt som inleddes 2014. ATM-

funktionaliteter inom PCP var den fastställda prioriteringen redan under 

ansökningsomgången 2014.  

Behovet att fokusera på särskilda luckor upptäcktes först allt eftersom projekten utvecklades 

och införandeförvaltarens granskningsförfarande fortskred. 

Medan de ytterligare prioriteringarna 2016–2017 gjorde att FSE-stödet blev mer effektivt, 

innebär detta inte att det stöd som beviljades 2014 och 2015 inte var effektivt, eftersom alla 

inlämnade projekt hade i syfte att genomföra PCP.  

Samlade ansökningar utgör ett frivilligt administrativt verktyg för att underlätta stora bidrag 

till flera berörda parter inom ramen för FSE. Det är inte frågan om något krav för 

synkronisering av gemensamma projekt. 
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c) Införandeförvaltaren granskar endast ansökningar och ger råd till potentiella sökande. 

Medan registreringen av utbytet mellan införandeförvaltaren och sökandena kan förbättras, 

föreligger det ett ingående samrådsförfarande innan, under och efter det att ansökningarna 

lämnats in.  

Rekommendation 4 – Se över och formalisera utarbetandet och inlämnandet av 

ansökningar om finansiering 

(a) Kommissionen godtar rekommendationen. 

(b) Kommissionen godtar rekommendationen. 

75. Kommissionen erinrar om att PCP-förordningen innehåller en översynsklausul som gör 

det möjligt att justera PCP på grundval av det faktiska genomförandet av ATM-

funktionaliteter inom PCP. Kommissionens påbörjade denna översyn 2018. 

Rekommendation 5 – Säkerställ att prestationsfördelar från ATM-moderniseringen 

övervakas på ett lämpligt sätt  

Kommissionen godtar rekommendationen. Kommissionen kan säkerställa att övervakningen 

sker på ett lämpligt sätt, men kan inte säkerställa att moderniseringen ger de avsedda 

fördelarna eftersom det ingår i de ekonomiska aktörernas ansvarsområde.  

Införandeförvaltaren har påbörjat övervakningen av prestationsfördelar från avslutade 

projekt. Att uppnå och mäta fördelar kräver mer tid, och eventuella kopplingar till 

prestationssystemet för fördelar på nätverksnivå skulle enbart vara relevanta för nästa 

referensperiod.  

 

 


