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Granskningsteam
I våra särskilda rapporter redovisar vi resultatet av våra revisioner av EU:s politik och program eller av
förvaltningsteman kopplade till specifika budgetområden. För att uppnå så stor effekt som möjligt
väljer vi ut och utformar granskningsuppgifterna med hänsyn till riskerna när det gäller resultat eller
regelefterlevnad, storleken på de aktuella intäkterna eller kostnaderna, framtida utveckling och
politiskt intresse och allmänintresse.
Denna effektivitetsrevision utfördes av revisionsrättens avdelning II – där ledamoten Iliana Ivanova är
ordförande – som är specialiserad på utgiftsområdena investeringar för sammanhållning, tillväxt och
inkludering. Revisionsarbetet leddes av ledamoten George Pufan med stöd av Patrick Weldon
(kanslichef) och Mircea Radulescu (attaché), Pietro Puricella (förstechef), Afonso Malheiro
(uppgiftsansvarig) och Luis de la Fuente Layos, Erki Must, Maria Dominguez, Annekatrin Langer och
Judit Oroszki (revisorer).

Från vänster till höger: Luis de la Fuente Layos, Annekatrin Langer, Afonso Malheiro, Erki Must,
Maria Dominguez, George Pufan, Pietro Puricella, Mircea Radulescu och Patrick Weldon.
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ORDFÖRKLARINGAR
ATFM-försening underväg: En nyckelutförandeindikator för kapacitet som mäter den
genomsnittliga ATFM-förseningen underväg i minuter per flygning som beror på
flygtrafiktjänster uttryckt som skillnaden mellan den beräknade starttid som begärts av
luftfartygsoperatören i den senast inlämnade färdplanen och den beräknade starttid som
tilldelats av nätverksförvaltaren.
Den europeiska generalplanen för flygledningstjänst (ATM): En handling vari de
huvudsakliga driftsförändringar som krävs för att uppnå prestationsmålen för det
gemensamma europeiska luftrummet beskrivs. Den är den överenskomna grunden för att
säkerställa ett samordnat och synkroniserat införande som sker i rätt tid av de nya ATMfunktionerna inom ramen för Sesar.
Det gemensamma pilotprojektet: Det första gemensamma projektet, som föreskrivs genom
EU-lagstiftning, genom vilket en första uppsättning ATM-funktionaliteter identifieras som ska
införas i rätt tid och på ett samordnat och synkroniserat sätt för att uppnå de viktigaste
operativa förändringarna som härrör från den europeiska ATM-generalplanen.
Eurocontrol: Den europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst är en mellanstatlig
organisation som grundades 1960 och syftar till att främja säker, effektiv och miljövänlig
flygtrafikverksamhet i hela den europeiska regionen.
Europeiska byrån för luftfartssäkerhet: En EU-byrå som har som sitt främsta syfte att inrätta
och övervaka en hög enhetlig nivå för säkerhet och miljöskydd inom civil luftfart i Europa.
Fastställd enhetskostnad: Kvoten mellan de förutbestämda kostnaderna för de tjänster,
hjälpmedel och verksamheter som kan beaktas och uppkommer för tillhandahållandet av
flygtrafiktjänsterna för samma period, uttryckt i tjänstenheter. De beräknas för varje
undervägs- eller terminalavgiftszon och inbegrips i prestationsplanerna.
Flyginformationsregion: Ett luftrum av fastställd omfattning inom vilket flygtrafiktjänster
tillhandahålls.
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Flygkontrolltjänst: En tjänst som tillhandahålls i syfte att säkerställa ett säkert avstånd
mellan luftfartyg och för att upprätthålla ett ordnat flöde av flygtrafik.
Flygledare: En person som är bemyndigad att tillhandahålla flygkontrolltjänster.
Flygledningstjänst (ATM): Den samling luftburna och markbaserade tjänster
(flygtrafikledningstjänst, luftrumsplanering och flödesplanering) som krävs för att säkerställa
säkra och effektiva rörelser för luftfartyg under alla faser av flygningen.
Flygtrafiktjänster: Dessa inbegriper: flygtrafikledningstjänst (huvudsakligen
flygkontrolltjänst), kommunikations-, navigations- och övervakningstjänst (CNS),
flygvädertjänst (MET), och flygbriefingtjänst (AIS).
Flödesplanering (ATFM): En funktion som inrättats för att säkerställa ett säkert, välordnat
och snabbt trafikflöde i luften genom optimal användning av flygkontrolltjänstens kapacitet
och för att se till att trafikvolymen är förenlig med de kapaciteter som uppgetts av de
berörda leverantörerna av flygtrafikledningstjänster.
Fonden för ett sammanlänkat Europa: Sedan 2014 har Fonden för ett sammanlänkat Europa
(FSE) tillhandahållit ekonomiskt stöd till tre sektorer: energi, transport och informations- och
kommunikationsteknik (IKT). Inom dessa tre områden anger FSE vilka investeringar som ska
prioriteras under den kommande tioårsperioden, såsom el- och gaskorridorerna, användning
av förnybar energi, sammanlänkade transportkorridorer och renare transportsätt samt
höghastighetsanslutningar för bredband och digitala nätverk.
Funktionellt luftrumsblock: Ett luftrumsblock som grundas på driftsmässiga krav och inrättas
oavsett nationsgränser, där tillhandahållandet av flygtrafiktjänster och tillhörande funktioner
baseras på prestation och optimeras för att införa ett förbättrat samarbete mellan
leverantörer av flygtrafiktjänster eller, i förekommande fall, en integrerad leverantör.
Försenad ankomst till terminal: En nyckelutförandeindikator för kapacitet som mäter det
genomsnittliga antalet minuter av ATFM-försening vid ankomst per flygning som kan
tillskrivas flygtrafiktjänster och som orsakas av landningsbegränsningar på
ankomstflygplatsen.

3

Gemensamma Sesar-företaget: Ett offentlig-privat partnerskap som inrättats för förvaltning
av verksamheten under Sesar-projektets utvecklingsfas. Det gemensamma Sesar-företagets
syfte är att säkerställa moderniseringen av den europeiska flygledningstjänsten genom att
samordna och koncentrera allt forsknings- och utvecklingsarbete i EU. Det ansvarar för
genomförandet av den europeiska ATM-generalplanen.
Horisont 2020: Ett EU-instrument för att under perioden 2014–2020 finansiera forskningsoch innovationsprogrammet Innovationsunionen, ett flaggskeppsinitiativ som ingår i
Europa 2020 och syftar till att säkra Europas globala konkurrenskraft.
Horisontell flygningseffektivitet underväg: En nyckelutförandeindikator avseende miljö som
jämför längden av undervägsdelen av flygbanan (antingen planerad eller faktisk) och den
motsvarande delen av storcirkelavståndet, dvs. den kortaste färdvägen. Det underliggande
antagandet är att genom att flyga den kortaste färdvägen minimeras flygningens
bränsleförbrukning och miljöpåverkan. Med underväg avses flygning utanför en cirkel på
40 nautiska mil kring flygplatserna.
IFR-rörelse: Ett luftfartygs rörelse (ankomst eller avgång) som genomförs enligt
instrumentflygreglerna såsom de definieras i bilaga 2 till Chicagokonventionen.
Kommittén för det gemensamma luftrummet: En kommitté som består av företrädare från
medlemsstaterna som inrättats för att bistå Europeiska kommissionen i genomförandet av
initiativet om ett gemensamt europeiskt luftrum och som ska uttala sig om tillhörande
genomförandeförordningar och genomförandebeslut.
Leverantörer av flygtrafiktjänster: Varje offentlig eller privat enhet som tillhandahåller
flygtrafiktjänster för allmän flygtrafik.
Luftrum med fria flygvägar: Ett specificerat luftrum inom vilket användare fritt kan planera
en färdväg mellan en fastställd inpasseringspunkt och en fastställd utpasseringspunkt, utan
hänvisning till flygtrafikledningstjänstens flygvägsnät, förutsatt att det finns plats. Inom ett
sådant luftrum omfattas flygningarna fortfarande av flygkontrolltjänst.
Luftrummets användare: Operatörer av luftfartyg, antingen civila (kommersiella
lufttrafikföretag och allmänflyg) eller militära sådana.
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Nationell tillsynsmyndighet: De organ som utses för att utföra tillsyns- och
övervakningsuppgifter som tilldelats dem i lagstiftningen för det gemensamma europeiska
luftrummet.
Nätverksförvaltare: Ett organ som utsågs av Europeiska kommissionen 2011 för att stärka
och förbättra den övergripande kvaliteten på det europeiska nätet för flygledningstjänst.
Nätverksförvaltaren ansvarar för den centrala ATFM-funktionen, samordnar användningen
av knappa resurser och bidrar till utformningen av ett europeiskt flygvägsnät.
Områdeskontrollcentral (ACC): En enhet som inrättats för att tillhandahålla
flygkontrolltjänst för kontrollerade flygningar i kontrollområden inom dess jurisdiktion.
Organ för prestationsgranskning: Ett organ som utsetts för att bistå kommissionen och, på
begäran, de nationella tillsynsmyndigheterna, i genomförandet av prestationssystemet.
Prestations- och avgiftssystem: Genom prestationssystemet fastställs mål för leverantörer
av flygtrafiktjänster inom nyckelområdena säkerhet, miljö, luftrumskapacitet och
kostnadseffektivitet. Genom avgiftssystemet föreskrivs regler för beräkningen av de
enhetsavgifter som faktureras luftrummets användare för tillhandahållandet av
flygtrafiktjänster.
Single European Sky ATM Research (Sesar): Ett projekt som syftar till att förbättra
prestationen för ATM genom att modernisera och harmonisera ATM-system genom
utformning, utveckling, validering och införande av innovativa tekniska och driftsmässiga
ATM-lösningar.
Terminalavgiftszon: En flygplats eller en grupp av flygplatser för vilken en enhetlig
kostnadsbas och en gemensam enhetsavgift har fastställts.
Terminaltjänster: Tjänster som kan beaktas avser följande: i) Flygplatskontrolltjänster,
flygplatsens flyginformationstjänster inbegripet flygrådgivningstjänst och alarmeringstjänst,
ii) flygtrafikledningstjänst i samband med luftfartygs inflygning och avgång inom ett visst
avstånd från en flygplats på grundval av operativa krav, och iii) ett lämpligt urval av alla
andra delar av flygtrafiktjänsten, som avspeglar en proportionerlig fördelning mellan tjänster
underväg och terminaltjänster.
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Tjänstenheter: De enheter som används för beräkningen av de avgifter som ska betalas av
luftrummets användare. Undervägstjänstenheter beräknas som produkten av det berörda
luftfartygets avståndsfaktor och viktfaktor. Terminaltjänstenheter är lika med det berörda
luftfartygets viktfaktor.
Transeuropeiskt transportnät (TEN-T): En planerad uppsättning väg-, järnvägs-, luft- och
sjötransportnät i Europa. Infrastrukturutvecklingen av TEN-T har nära anknytning till
genomförandet och den fortsatta utvecklingen av EU:s transportpolitik.
Undervägsavgiftskontor: En enhet inom Eurocontrol som ansvarar för hanteringen av
fakturering och inkassering av undervägsavgifter för flygtrafik från luftrummets användare
och omfördelningen av dessa till staterna.
Undervägsavgiftszon: En volym i luftrummet för vilken en enhetlig kostnadsbas och en
gemensam enhetsavgift har fastställts.
Undervägstjänster: De tjänster för tillhandahållandet av undervägsflygtrafiktjänster som kan
beaktas och därför ej inbegriper terminaltjänster.
Ytterligare uttaxningstid: En indikator som mäter den ytterligare tiden i uttaxningsfasen
beräknad som skillnaden mellan den faktiska uttaxningstiden för ett avgående luftfartyg och
tiden utan hinder baserat på uttaxningstiderna under perioder av lågtrafik.
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FÖRKORTNINGAR
ACC: områdeskontrollcentral
ATFM: flödesplanering
ATM: flygledningstjänst
CNS: kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster
CRCO: undervägsavgiftskontor
Easa: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
EUIR: europeisk övre flyginformationsregion
FoU: forskning och utveckling
GD Transport och rörlighet: generaldirektoratet för transport och rörlighet
IFR: instrumentflygregler
KPI: nyckelutförandeindikator
NSA: nationell tillsynsmyndighet
Sesar: Single European Sky ATM Research
SSC: kommittén för det gemensamma luftrummet
TEN-T: transeuropeiska transportnät

7

SAMMANFATTNING
Information om det gemensamma europeiska luftrummet
I.

Luftfart utgör en viktig beståndsdel av EU:s inre marknad genom att främja rörligheten

för personer och varor samtidigt som ekonomisk tillväxt gynnas. Ungefär 920 miljoner
passagerare avreste och ankom och ungefär 15 miljoner ton gods avgick och ankom år 2015
vid EU:s flygplatser. Under det året utnyttjades det europeiska luftrummet av nästan
10 miljoner flygningar enligt instrumentflygreglerna (IFR). För att en sådan trafik ska flöda på
ett säkert och effektivt sätt krävs ett ingripande av en flygledningstjänst (ATM), som
omfattar tre väsentliga funktioner: säkerställande av avstånd mellan luftfartyg, balansering
av tillgång (till enflygkontrolltjänst) och efterfrågan (flygningar), och tillhandahållande av
flygbriefing till luftrummets användare.
II.

Även om flygtrafik i sig är av internationell karaktär har den traditionellt hanterats på

nationell nivå i en fragmenterad och monopolistisk miljö. Detta har bidragit till förseningar
och högre kostnader för ATM för luftrummets användare. Därför syftar initiativet om ett
gemensamt europeiskt luftrum till att förbättra den övergripande kvaliteten på ATM genom
att ett antal behörigheter flyttas från ett tidigare mellanstatligt tillvägagångssätt till ramen
för Europeiska unionen.
III.

Initiativet om ett gemensamt europeiskt luftrum inleddes formellt 2004 och genom

detta inrättades så småningom ett regelverk, som består av en uppsättning EU-täckande
gemensamma bindande regler om ATM-säkerhet, tillhandahållande av ATM-tjänster,
luftrumsplanering och interoperabilitet inom nätverket. Ramverket är kopplat till ett
program för teknisk modernisering, ”Sesar-projektet” (Single European Sky ATM Research),
som stöds genom ekonomiska incitament.
Vår revision
IV.

Vid denna revision bedömde vi huruvida EU:s initiativ om ett gemensamt luftrum

hittills har lett till en mer effektiv europeisk flygledningstjänst (ATM). Mer specifikt
undersökte vi huruvida det gemensamma europeiska luftrummet var motiverat och i vilken
utsträckning dess beståndsdelar (prestations- och avgiftssystemen, de funktionella
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luftrumsblocken och Sesar-projektets utformnings- och utvecklingsfaser) hittills har bidragit
till en mer effektiv europeisk ATM.
V.

Vi besökte kommissionen (GD Transport och rörlighet), Eurocontrol, Easa, det

gemensamma Sesar-företaget och ett urval av dess medlemmar. Vi besökte även fem
medlemsstater – Spanien, Frankrike, Ungern, Sverige och Förenade kungariket – och i var
och en av dessa stater det departement som ansvarar för luftfartspolitik, den nationella
tillsynsmyndigheten och en leverantör av flygtrafiktjänster. Dessutom granskade vi ett urval
av verksamheter (elva FoU-projekt, fyra demonstrationsprojekt och en studie) som
genomförts inom ramen för Sesar-projektet och som samfinansierats av EU.
Våra iakttagelser
VI.

Initiativet om ett gemensamt luftrum var motiverat, eftersom europeisk

flygledningstjänst tidigare försvårades av nationella monopol och fragmentering. Initiativets
olika delar utgör en enhetlig uppsättning som avsevärt motverkar dessa brister. De stora
förändringarna av trafikmönster har dock inneburit att de högnivåmål som fastställdes 2005
för initiativet blivit delvis ouppnåeliga och delvis irrelevanta.
VII.

Prestations- och avgiftssystemen syftar till att minska de negativa effekterna av ett

monopolistiskt tillhandahållande av tjänster genom att fastställa bindande mål och
gemensamma regler för debitering av avgifter för luftrummets användare. De har främjat en
kultur av effektivitet och insyn när det gäller leverantörer av flygtrafiktjänster. De
kvantitativa resultaten har dock inte uppfyllt förväntningarna: förseningarna har i allmänhet
överstigit de mål som fastställts i prestationsplanerna, och trots att en rekordlåg nivå
uppnåddes 2013 har de därefter ökat; enhetsavgifter som betalas av luftrummets användare
styrs i hög grad av trafikvolymer och minskade endast med 4 % mellan 2011 och 2016, vilket
understiger den minskning för hela EU som kommissionen har fastställt.
VIII. Avsaknaden av faktisk defragmentering, i kombination med långsammare trafiktillväxt,
utgör de viktigaste orsakerna till de svaga kvantitativa resultat som prestationssystemen
visat. Nuvarande funktionella luftrumsblock tillhandahåller huvudsakligen ett forum för
samarbete mellan intressenter i grannländer, men har visat sig vara ineffektiva när det gäller
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att motverka fragmentering på såväl nivåerna för luftrumsplanering som för
tillhandahållande av tjänster och upphandling av teknisk utrustning.
IX.

Den tillsynsroll som tillskrivs de nationella tillsynsmyndigheterna hämmas av det

faktum att de inte alltid är helt oberoende av leverantörer av flygtrafiktjänster och i vissa fall
inte har de nödvändiga resurserna för att fullgöra denna roll. Vi konstaterade även en
begränsning, i synnerhet inom området kostnadseffektivitet, där regelbundna kontroller av
avgifter som debiteras luftrummets användare inte genomförs.
X.

Förfarandet för att anta mål för prestationssystemet är långdraget och komplicerat.

Att uppnå överenskommelser mellan kommissionen och medlemsstaterna har visat sig vara
svårt, i synnerhet inom områdena för kapacitet och kostnadseffektivitet. Dessutom har vissa
indikatorer som används för att mäta ATM-prestationer brister eftersom de inte omfattar
relevanta aspekter av denna prestation.
XI.

Sesars utformnings- och utvecklingsfaser främjade nyckelintressenters åtagande om en

gemensam teknisk plan, och dess utvecklingsfas omvandlade en tidigare fragmenterad FoUmiljö till en samordnad sådan. Det gemensamma Sesar-företaget har gradvis lanserat
tekniska och operativa förbättringar, och samlat dem i ett antal ”Sesar-lösningar”. EU:s
ursprungliga roll i projektet har utvecklats när det gäller omfattning, tidsram och ekonomisk
omfattning, som alla har utökats väsentligt. Sesar-projektet följer nu en öppen FoU-vision
som utvecklas kontinuerligt och inte är anpassad till det regelverk som styr det
gemensamma Sesar-företaget. Denna diskrepans påverkar det gemensamma företagets
redovisningsskyldighet negativt. År 2016 hade endast en liten del av den införda
huvudplanen faktiskt genomförts och Sesars prestationsambitioner flyttades till 2035 istället
för 2020, som ursprungligen planerats. Dessutom inleddes enskilda FoU-projekt utan
underlag i form av en specifik kostnads-nyttoanalys som påvisar deras mervärde.
Våra rekommendationer
XII.

Kommissionen bör göra följande:

•

Se över högnivåmålen för det gemensamma europeiska luftrummet.

•

Analysera andra politiska alternativ för att motverka fragmentering.
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•

Säkerställa de nationella tillsynsmyndigheternas fullständiga oberoende och kapacitet
och överbrygga inspektionsklyftan på nivån för avgiftssystemet.

•

Rationalisera prestationssystemet.

•

Se över vissa nyckelutförandeindikatorer.

•

Se över EU:s stödstruktur för FoU mot bakgrund av dess mål.

•

Stärka det gemensamma Sesar-företagets redovisningsskyldighet.

•

Prioritera EU-stöd till FoU-lösningar som främjar defragmentering och en
konkurrensutsatt miljö.
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INLEDNING
Bakgrund
1.

Luftfart utgör en viktig beståndsdel av EU:s inre marknad och den europeiska industrins

och tjänstesektorns konkurrenskraft. Den möjliggör rörlighet för personer och varor inom
och utanför EU, samtidigt som den är en drivkraft för ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och
handel. Ungefär 920 miljoner passagerare avreste och ankom och ungefär 15 miljoner ton
gods avgick och ankom år 2015 vid EU:s flygplatser. Under det året utnyttjades det
europeiska luftrummet av nästan 10 miljoner flygningar som genomfördes enligt
instrumentflygreglerna 1.
2.

Flygledningstjänster krävs för att säkerställa säker och effektiv luftfart i en situation med

växande flygtrafik i ett begränsat luftrum. De består av följande tre huvudsakliga funktioner:
•

Säkerställande av avstånd mellan luftfartyg.

•

Balansering av tillgång (till en flygkontrolltjänst) och efterfrågan (flygningar), i syfte att
åstadkomma ett säkert, effektivt och snabbt flöde av flygtrafik.

•

Tillhandahållande av flygbriefing till luftrummets användare (till exempel hjälpmedel för
navigering och väderinformation).

3.

Flygledningstjänsten har traditionellt utvecklats och tillhandahållits på nationell nivå av

leverantörer av flygtrafiktjänster. Detta har fått tre viktiga konsekvenser: i) Det europeiska
luftrummet har fragmenterats i flera sektorer och områdeskontrollcentraler, som upprättats
på grundval av nationella gränser och hanterats av nationella leverantörer av
flygtrafiktjänster (se karta 1); ii) varje leverantör av flygtrafiktjänster har bedrivit sin
verksamhet i enlighet med sina egna förfaranden och använt skräddarsydda stödverktyg,
vilket i praktiken har begränsat integration, interoperabilitet och stordriftsfördelar; och iii)
leverantörer av flygtrafiktjänster har åtnjutit en i stort sett monopolistisk situation i
förhållande till en mycket mer konkurrensutsatt marknad för lufttrafikföretag.
1

Källa: Eurostat, Air Transport Statistics and Eurocontrol Seven-Year Forecast (ESRA08)
(luftfartsstatistik och Eurocontrols sjuårsprognos).
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Karta 1 – Europeiska flyginformationsregioner

2

Källa: Eurocontrol .

4.

Användare av det europeiska luftrummet debiteras för de flygledningstjänster som de

utnyttjar på grundval av typen av luftfartyg och det avstånd som flygs inom varje
flygtrafiktjänstleverantörs ansvarsområde, i enlighet med den planerade flygbanan. Varje år
betalar de upp till nio miljarder euro för dessa tjänster 3, vilket ger en genomsnittlig kostnad
på ungefär 900 euro per flygning.

2

Ansvarsfriskrivning från Eurocontrol. ”Användare bär själva hela risken och ansvaret för att
använda kartan”.

3

Europeiska revisionsrättens beräkning baserad på rapporter från Eurocontrols
undervägsavgiftskontor (CRCO) och från organet för prestationsgranskning, inbegripet både
undervägs- och terminalavgifter.
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Vad är det gemensamma europeiska luftrummet?
5.

Initiativet om ett gemensamt europeiskt luftrum syftade till att förbättra den

övergripande kvaliteten på systemet för flygledningstjänsten(ATM), och samtidigt tillgodose
kraven från alla användare av luftrummet4.
6.

Idag är det gemensamma europeiska luftrummet ett regelverk (se punkt 10) som är

kopplat till ett program för teknisk modernisering (Sesar-projektet). Det består av en
uppsättning EU-täckande regler om ATM-säkerhet, tillhandahållande av ATM-tjänster,
luftrumsplanering och interoperabilitet inom nätverket, såväl som ekonomiskt stöd till Sesar.
7.

Det gemensamma europeiska luftrummet omfattar alla Europeiska unionens

28 medlemsstater och sträcker sig även till Schweiz och Norge. Det berör ett brett spektrum
av intressenter, både på nationell och europeisk nivå.
INTRESSENT

Huvudsaklig roll

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Ansvarar för det övergripande genomförandet av initiativet om ett
gemensamt europeiskt luftrum.

EUROCONTROL

En mellanstatlig organisation som består av 41 stater och fungerar
som nätverksförvaltare, ansvarar för den centrala ATFM-funktionen,
samordnar användningen av knappa resurser och bidrar till
utformningen av ett europeiskt flygvägsnät; tillhandahåller tekniskt
stöd till kommissionen, Easa och nationella tillsynsmyndigheter;
levererar flygtrafiktjänster i Maastricht-kontrollcentralen MUACC (
Maastricht Upper Area Control centre); undervägsavgiftskontor
(Central Route Charges Office) och är grundande medlem av och
bidragsgivare till det gemensamma Sesar-företaget, med mera.

KOMMITTÉN FÖR DET
GEMENSAMMA LUFTRUMMET

Utgörs av företrädare för medlemsstaterna och avger yttranden om
kommissionens genomförandeförordningar och genomförandebeslut.

5

4

Artikel 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om
ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (EUT L 96, 31.3.2004, s. 1),
ändrad genom förordning (EG) nr 1070/2009.

5

Alla de 28 EU-medlemsstaterna, Albanien, Armenien, Bosnien och Hercegovina, f.d. jugoslaviska
republiken Makedonien, Georgien, Kosovo, Moldavien, Montenegro, Norge, Schweiz, Serbien,
Turkiet och Ukraina.
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EUROPEISKA BYRÅN FÖR
LUFTFARTSSÄKERHET (EASA)

Står för tillsyn och stöd till medlemsstater avseende ATM-frågor samt
stöd till kommissionen i dess beslutsfattande verksamhet.

NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

Ansvarar för certifiering och tillsyn av sina nationella leverantörer av
flygtrafiktjänster samt för utarbetande och övervakning av
prestationsplaner och prestationsmål.

ORGANET FÖR
PRESTATIONSGRANSKNING

Bistår kommissionen och, på begäran, de nationella
tillsynsmyndigheterna i genomförandet av prestationssystemet.

LEVERANTÖRER AV
FLYGTRAFIKTJÄNSTER

Tillhandahåller kontroll-, kommunikations-, navigations- och
övervakningstjänster för luftfart samt information om flygväder och
flygbriefing.

LUFTRUMMETS ANVÄNDARE

Mottagare av flygtrafiktjänster underväg och på marken. Inbegriper
kommersiella lufttrafikföretag, militärflyg och allmänflyg.

FLYGPLATSOPERATÖRER

Förvaltar flygplatsinfrastruktur och samordnar och kontrollerar
verksamheten för de olika aktörer som finns på flygplatserna.

DET GEMENSAMMA SESARFÖRETAGET

Ansvarar för att samordna och genomföra FoU-verksamhet inom
ramen för Sesar-projektet enligt planeringen i den europeiska ATMgeneralplanen.

SESARS INFÖRANDEFÖRVALTARE
(Deployment Manager)

Ansvarar för att synkroniserat införa ett urval av de nya ATMfunktioner som Sesar-projektet resulterar i.

Initiativet om ett europeiskt gemensamt luftrum – historik
8.

Redan 1989 förlorades uppskattningsvis 4,2 miljarder US-dollar per år 6 på grund av

förseningar som orsakades av flygkontrolltjänster, oskäliga kostnader för flygkontrolltjänster
och oekonomiska flygbanor. Nationella regeringar efterlyste initiativ såsom en enhet för
central flödeskontroll (för att hantera flöden genom nätverket) och ett europeiskt program
för harmonisering och integration av flygkontrolltjänster för teknisk harmonisering 7.

6

Towards a Single System for Air Traffic Control in Europe (mot en enhetligt system för
flygkontrolltjänster i Europa), en konsults slutrapport till Association of European Airlines,
september 1989.

7

”MATSE”-sammanträden (MATSE = sammanträde med transportministrar om luftfartssystem i
Europa inom ramen för ECAC (Europeiska civila luftfartskonferensen) 1988 och 1990.
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9.

Kommissionen började inse de tekniska och institutionella begränsningarna av

flygkontrolltjänstsystemet, såsom fragmenteringen av luftrummet, mångfalden av nationella
flygkontrollcentraler, bristen på mekanismer för effektivt beslutsfattande och
verkställighetsbefogenheter samt kostsamma förseningar. Kommissionen hänvisade till att
nivån på förseningarna var katastrofal och lade 2001 fram planer för att skapa ett initiativ
om ett gemensamt europeiskt luftrum 8.
10. Det första lagstiftningspaketet om ett gemensamt europeiskt luftrum antogs 2004 9.
Förordningarna sågs över och utökades 2009 genom paketet ”SES II”. Genom detta infördes
ett prestationssystem, ett reviderat avgiftssystem och kraven på funktionella luftrumsblock.
En nätverksförvaltare inrättades, såväl som ett organ för prestationsgranskning till stöd för
utarbetandet och förvaltningen av prestationssystemet för det gemensamma europeiska
luftrummet. Ramverket inbegrep även flera andra genomförandebestämmelser och
gemenskapsspecifikationer (”tekniska standarder”) för att säkerställa systemens
interoperabilitet. En mer utförlig tidsplan över initiativet om ett gemensamt europeiskt
luftrum finns i bilaga I.
EU:s ekonomiska stöd till Sesar-projektet
11. EU:s ekonomiska stöd till initiativet om ett gemensamt europeiskt luftrum är i huvudsak
avsatt för Sesar-projektet även om det härrör från ett antal olika finansieringsinstrument.
Stöd under Sesars utformnings- och införandefaser har tilldelats och tilldelas fortfarande i
form av bidrag med samfinansieringsnivåer på 50 % (utformningsfasen) och mellan 20 och

8

Centrala handlingar som ligger till grund för kommissionens diagnos inbegriper Communication
from the Commission on Air Traffic System Capacity Problems (meddelande från kommissionen
om problem som är förknippade med lufttrafiksystemets kapacitet), KOM(88) 577 slutlig,
januari 1989; kommissionens vitbok Flygledningstjänst (ATM) – Frigörande av Europas luftrum,
1996; Skapandet av ett gemensamt europeiskt luftrum, KOM(1999) 614 slutlig/2, 6.12.1999;
rapport från högnivågruppen (bestående av ledande företrädare för civila och militära
luftfartsmyndigheter i medlemsstaterna men som även inbegriper bidrag från luftrummets
användare, leverantörer av flygtrafiktjänster, tillverkare och personalrepresentanter), november
2000; och Åtgärdsprogram avseende skapandet av ett gemensamt europeiskt luftrum,
KOM(2001) 123 slutlig.

9

Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 549/2004, 550/2004, 551/2004 och
552/2004, med senare ändringar.
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85 % (införandefasen). För utvecklingsfasen skapades ett offentlig-privat partnerskap (det
gemensamma Sesar-företaget) där finansieringen delas mellan kommissionen
(kontantbidrag), Eurocontrol (kontantbidrag och bidrag in natura) och en grupp av
näringslivspartner (kontantbidrag och bidrag in natura).
Tabell 1: EU:s ekonomiska stöd till Sesar-projektet
Sesar-fasen

Period

EU-bidrag
(miljoner euro)

Utformning

2004–2006

30

TEN-T

Utveckling

2007–2013

700

TEN-T och
sjunde ramprogrammet

Utveckling

2014–2020

585

Horisont 2020

Införande

2014–2020

2 500

Totalt

Finansieringskälla

Fonden för ett sammanlänkat Europa

3 815

Anmärkning: De belopp som anges för perioden 2014–2020 är preliminära.

Revisionens inriktning och omfattning samt revisionsmetod
12. Vid denna revision bedömde revisionsrätten huruvida EU:s initiativ om ett gemensamt
europeiskt luftrum hittills har lett till en mer effektiv europeisk flygledningstjänst (ATM). För
att kunna göra det undersökte vi följande:
-

Huruvida initiativet om ett gemensamt europeiskt luftrum var motiverat.

-

Huruvida bestämmelserna i initiativet om ett gemensamt europeiskt luftrum, i
synnerhet prestations- och avgiftssystemen samt de funktionella luftrumsblocken, på
ett ändamålsenligt sätt har bidragit till en effektivare europeisk ATM.

-

Huruvida den tekniska delen (Sesar-projektet) i initiativet om ett gemensamt europeiskt
luftrum har varit ett ändamålsenligt bidrag till kvaliteten på den europeiska ATM.

13. För det första syftade revisionsarbetet till att fastställa huruvida en korrekt analys hade
gjorts av problemen inom den europeiska ATM innan lagstiftningspaketen för ett

17

gemensamt europeiskt luftrum lanserades (2004 och 2009) samt huruvida dessa delar av
initiativet om ett gemensamt europeiskt luftrum leder till en lösning av de identifierade
problemen. För det andra syftade revisionsarbetet till att mäta den faktiska nytta som dessa
delar medfört fram till 2016 och jämföra den med de inledande förväntningarna. Revisionen
omfattade inte Sesars införandefas, som inleddes först 2014.
14. Vi besökte kommissionen (GD Transport och rörlighet), Eurocontrol, Easa, det
gemensamma Sesar-företaget och några av dess medlemmar. Vi besökte även fem
medlemsstater – Spanien, Frankrike, Ungern, Sverige och Förenade kungariket – och i var
och en av dessa stater det departement som ansvarar för luftfartspolitik, den nationella
tillsynsmyndigheten och en leverantör av flygtrafiktjänster. Intervjuer gjordes även med
företrädare för luftrummets användare och flygledare. Vidare gjorde vi besök hos relevanta
institutioner i Förenta staterna som hanterar ATM 10 i syfte att utbyta åsikter om deras
operativa och revisionsrelaterade erfarenheter inom detta område.
15. Dessutom inbegrep revisionen ett urval av verksamheter (FoU-projekt,
demonstrationsprojekt och en studie) som genomförts inom ramen för det gemensamma
Sesar-företaget och samfinansierats av EU. Vid revisionen utvärderades behovet av att
inleda sådana verksamheter och huruvida outputen och slutresultaten av dem motsvarade
förväntningarna. Analysen av de verksamheter som omfattades presenteras i bilaga II.
IAKTTAGELSER
Initiativet om ett gemensamt europeiskt luftrum var motiverat
16. Vi granskade de huvudsakliga problem som rörde den europeiska ATM före initiativet
om ett gemensamt europeiskt luftrum och behovet av ett ingripande från EU:s sida inom
detta område, tillsammans med de förväntningar som fastställts för det gemensamma
europeiska luftrummet.

10

Federal Aviation Administration (federala luftfartsmyndigheten), som ansvarar för
tillhandahållande av ATM och två revisionsinstitutioner som utfört relevant arbete inom detta
område: Government Accountability Office (den statliga revisionsbyrån) och Office of Inspector
General of the Department of Transportation (generalinspektörens kontor vid
transportministeriet).
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Nationella monopol och fragmentering motiverade ett ingripande från EU:s sida
17. Internationellt luftrum har, när det fragmenteras i mindre enheter som organiseras
längs nationella gränser, en begränsande effekt på integration, interoperabilitet och
stordriftsfördelar, samtidigt som det även orsakar flygförseningar. Dessutom finns vanligtvis
endast en leverantör av flygtrafiktjänster per land. Med liten eller ingen konkurrens gör
monopolliknande förhållanden det möjligt för tjänsteleverantörer att diktera villkoren för
tillhandahållande av ATM. Denna bakgrund utgjorde en tillräcklig motivering för ett
ingripande på europeisk nivå inom detta område. Detta utlöstes slutligen av den höga nivån
av förseningar som uppstod under slutet av 1990-talet, då de undervägsförseningar som
enbart berodde på begränsade flygkontrolltjänster snabbt ökade och uppgick till nästan fem
minuter per flygning 1999, vilket väsentligen bidrog till allmänna förseningar inom luftfarten.
18. De huvudsakliga politiska instrumenten inom ramen för initiativet om ett gemensamt
europeiskt luftrum, som analyseras mer utförligt i följande avsnitt, utgör en enhetlig
uppsättning som i princip skulle möjliggöra en hantering av de centrala problem som
fastställts inom den europeiska ATM. Genom dessa instrument infördes rättsliga
verkställande befogenheter tillsammans med ekonomiska incitament, vilket bör främja
väsentliga förbättringar av ATM.
Men politikens högnivåmål formulerades under en period av stark trafiktillväxt
19. Politikens övergripande mål att förbättra ATM:s säkerhet och kvalitet överfördes till en
uppsättning högnivåmål. Med 2005 som referensår innebar målen att kapaciteten skulle
tredubblas, effekterna på miljön skulle minska med 10 % och kostnaderna för ATM för
luftrummets användare med 50 %, samtidigt som säkerheten skulle höjas tiofaldigt 11.

11

Dessa högnivåmål, som ursprungligen kungjordes av kommissionsledamot Jacques Barrot 2005,
infördes senare som en del av den europeiska generalplanen för flygledningstjänst, som
godkändes av rådet 2009.
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20. Dessa högnivåmål utgjorde grunden för beslutet om att lansera Sesar-projektet och
anslå EU-finansiering till det. Kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet
antog dem som delmål inom ramen för sin politik för ett gemensamt europeiskt luftrum 12.
21. Målen fastställdes dock i förhållande till den starka trafiktillväxten vid den tidpunkten
och saknade även en djupgående analys. När efterfrågan senare avtog13 blev dessa mål både
irrelevanta beträffande kapacitet och ouppnåeliga beträffande kostnadseffektivitet. Under
revisionens gång tillstod kommissionen att målen skulle ses som ambitioner än
målsättningar. Långsammare tillväxt gjorde även att de centrala förväntningarna från
luftrummets användare på initiativet om ett gemensamt europeiskt luftrum ändrades. Efter
2008 var deras huvudsakliga mål inte längre att öka ATM-systemets kapacitet utan att sänka
kostnaderna för det.
Resultaten av bestämmelserna inom ramen för det gemensamma europeiska luftrummet:
en förändrad kultur men inte ett gemensamt luftrum
22. Vi granskade ändamålsenligheten hos utvalda centrala delar av initiativet om ett
gemensamt europeiskt luftrum som syftar till att lösa de problem som hämmar en europeisk
ATM, nämligen prestations- och avgiftssystemen och de funktionella luftrumsblocken (såsom
beskrivs i punkterna 23 och 38). Vidare analyserade vi de uppnådda resultaten och jämförde
dem med förväntningarna.
Prestations- och avgiftssystemen främjade en prestationsinriktad kultur och ledde till
insyn i tillhandahållandet av flygtrafiktjänster
23. Prestationssystemet är tänkt att dämpa den monopolistiska ställning som leverantörer
av flygtrafiktjänster åtnjuter genom att fastställa bindande mål för säkerhet,
flygningseffektivitet och flygförseningar samt kostnader. Avgiftssystemet förbättrar insynen

12

Årlig verksamhetsrapport 2013 för GD Transport och rörlighet.

13

Mellan 2000 och 2016 ökade trafiken endast med i genomsnitt 1 %, vilket är långt under
prognoserna i de förberedande handlingarna för det gemensamma europeiska luftrummet (5–
7 %). Dessutom har lufttrafikföretagen använt luftfartyg med högre passagerarkapacitet
och/eller flugit dem med en högre kabinfaktor. Som en följd av detta ledde inte den förväntade
tillväxten för flygresor, mätt i antalet passagerare, till en proportionell ökning av flygtrafiken.
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genom att fastställa vilka kostnader som luftrummets användare kan debiteras och ange
gemensamma regler för beräkning av enhetsavgifter. Båda systemen innehåller också
bestämmelser för kommissionens och de nationella tillsynsmyndigheternas övervakning av
deras genomförande. En mer utförlig beskrivning av funktionen för dessa system, såväl som
kopplingarna mellan dem, återfinns i bilaga III.
24. Genomförandet av prestations- och avgiftssystemen har inneburit två stora fördelar
som erkändes allmänt av alla berörda intressenter:
a)

Det har utgjort ett stöd för leverantörer av flygtrafiktjänster att skapa en
prestationsinriktad kultur som inte alltid funnits tidigare. Fastställandet av
prestationsmål, mätningen av resultat och incitamenten kopplade till uppfyllandet av
dem har bidragit till denna kultur och motiverat leverantörer av flygtrafiktjänster till att
försöka effektivisera sin verksamhet.

b)

Den tillgång till relevant information i rätt tid som behövs för prestations- och
avgiftssystemen har bidragit till en hög insyn i tillhandahållandet av flygtrafiktjänster.
Detta har också främjats genom regelbundna samråd mellan intressenterna.

De kvantitativa resultaten understiger dock förväntningarna
25. Vi analyserade de kvantitativa resultaten av prestations- och avgiftssystemen i
förhållande till målen för miljö, kapacitet och kostnadseffektivitet för referensperiod 1 (RP1,
2012–2014) och referensperiod 2 (RP2, 2015–2019) 14. Dessutom visas i figur 1 den

14

De EU-täckande målen har antagits i specifika beslut: Kommissionens beslut 2011/121/EU av
den 21 februari 2011 om fastställande av EU-täckande prestationsmål och gränsvärden för
varning för tillhandahållandet av flygtrafiktjänster för åren 2012 till 2014 (EUT L 48, 23.2.2011,
s. 16) vad gäller RP1, och kommissionens genomförandebeslut 2014/132/EU av den
11 mars 2014 om fastställande av unionstäckande prestationsmål för nätet för
flygledningstjänst och gränsvärden för varning för den andra referensperioden 2015–2019
(EUT L 71, 12.3.2014, s. 20) vad gäller RP2.
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långsiktiga utvecklingen av faktiska undervägsförseningar och genomsnittliga
enhetsavgifter 15, tillsammans med faktisk trafik, som de är nära sammankopplade med.
26. Vi vill betona följande:
a)

Vad gäller kapacitet var nivåerna för undervägsförseningar på grund av flödesplanering
(se den gröna linjen i figur 1) 2016 bättre än 2008 för en jämförbar trafikvolym. Det EUtäckande målet på 0,5 minuter per flygning har dock aldrig uppnåtts. Förseningarna har
ökat sedan 2013 och översteg 2016 målvärdet med en dubbel faktor. Stridsåtgärder
bidrog till 13,6 % av alla undervägsförseningar 2016 och uppskattningsvis
13 000 flygningar ställdes in under strejkdagar 16.

b)

Vad gäller kostnadseffektivitet minskade de faktiska enhetsavgifterna (se den röda
linjen i figur 1) med 22 % i fasta priser mellan 2004 och 2016. Merparten av denna
minskning uppnåddes dock mellan 2004 och 2008, det vill säga under år med stark
trafiktillväxt innan prestationssystemet trädde i kraft. Mellan 2011 (året innan systemet
med fastställda kostnader och prestationssystemet infördes) och 2016 uppgick den
totala minskningen endast till 4 %. Detta understiger kommissionens minskningsmål för
hela EU när det gäller fastställda enhetskostnader (3,5 % per år under RP1 och 3,3 % per
år under RP2) och det bristande resultatet beror främst på att den faktiska trafiken
understeg prognosen 17. De fördelar som användare faktiskt fått tillgång till understiger
därmed mycket de förväntningar som kommissionens beslut skapade. Generellt
observerade vi att de fastställda enhetskostnaderna och enhetsavgifterna i hög grad
styrdes av trafikprognoser respektive faktisk trafik.

15

Enhetsavgifter har beräknats som ett viktat genomsnitt av de publicerade undervägsavgifterna i
alla avgiftszoner inom det gemensamma europeiska luftrummet och presenteras i fasta priser
(basår 2004 = 100).

16

Network Manager: Annual Network Operations Report 2016 (årsrapport om
nätverksverksamhet för 2016 från nätverksförvaltaren).

17

Enligt riskdelningsmekanismen för trafik i avgiftssystemet får leverantörer av flygtrafiktjänster
kräva ersättning från luftrummets användare för en del av de planerade intäkter som inte
debiterades på grund av att den förväntade trafikvolymen inte uppnåddes. Detta uppnåddes
genom en justering av enhetsavgiften under följande år. Ytterligare detaljer om hur
avgiftssystemet fungerar presenteras i bilaga III.
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Figur 1 – Långsiktig utveckling av trafik, undervägsförseningar och genomsnittliga
enhetsavgifter
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Källa: Europeiska revisionsrättens beräkning baserad på uppgifter från Eurocontrol (rapporterade av
nätverksförvaltaren och undervägsavgiftskontoret).

c)

När det gäller nyckelutförandeindikatorerna för miljö uppfylldes trots en gradvis
förbättring under RP1 och under det första året av RP2 inte 2014 års mål (ett
överskridande på 4,67 % jämfört med den kortaste flygvägen mellan avgångs- och
destinationsplatsen) (4,9 %) och den senaste tillgängliga uppgiften (2016) visar ett
avbrott i den tidigare positiva utvecklingen (4,91 %).

27. Prestationsresultaten på lokal nivå (funktionella luftrumsblock och avgiftszoner) varierar
och beror på lokala förhållanden: geografiskt läge, rättslig och institutionell struktur,
organisation av tillhandahållande av tjänster, personalvillkor, specifik kostnadsstruktur och
trafikmönster. Se exemplen i ruta 1.
Ruta 1 – Lokala resultat beroende på lokala förhållanden
-

Under senare år har undervägsförseningarna förvärrats i Spanien och Frankrike. Medan detta i
Spanien berode på oförutsedda högre trafikvolymer i sydvästra Europa berodde det i Frankrike
främst på att ett nytt driftsystem infördes vid vissa områdeskontrollcentraler och på att
flygledare strejkade. I motsats till detta hade Sverige och Ungern mycket låga värden för
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undervägsförseningar eftersom det traditionellt sett inte föreligger några
kapacitetsbegränsningar i dessa länder.
-

I Sverige och Förenade kungariket påverkades kostnadseffektivitetsresultaten av vissa
kostnadsposter, särskilt fastställda förmåner i form av pensionsrättigheter, som leverantörer av
flygtrafiktjänster inte kan kontrollera 18.

-

I Spanien ändrades flygledarnas arbetsvillkor genom en ny lag 2010. Detta minskade väsentligt
personalkostnaderna, som därmed anpassades till genomsnittet för de fem största
leverantörerna av flygtrafiktjänster i Europa. Sedan systemet infördes 2012 har
enhetsavgifterna varit stabila.

Systemen påverkades även av brister
Ingen koppling mellan målen i prestationssystemen och högnivåmålen för det gemensamma
europeiska luftrummet
28. Prestationssystemet bör förbättra den övergripande effektiviteten hos flygtrafiktjänster
över de fyra nyckelutförandeområdena säkerhet, miljö, kapacitet och kostnadseffektivitet, i
enlighet med prestationsramen i den europeiska ATM-generalplanen 19. Fastställandet av EUtäckande prestationsmål bör anses vara en del i processen för att uppnå målen i
huvudplanen 20.
29. Trots dessa bestämmelser har ingen mätning gjorts av prestationssystemets bidrag
under RP1 för att uppnå dessa högnivåmål. I kommissionens beslut om fastställande av EUtäckande prestationsmål för RP2 görs ingen hänvisning alls till dessa mål.

18

I ett läge med låga räntesatser krävde dessa fastställda pensionssystem ytterligare årliga bidrag
från leverantörer av flygtrafiktjänster för att säkerställa att de anställda som omfattas av
systemet kommer att uppnå de avtalade pensionsförmånerna.

19

Kommissionens förordning (EU) nr 691/2010 av den 29 juli 2010 om ett prestationssystem för
flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner (EUT L 201, 3.8.2010, s. 1), senare upphävd genom
kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013.

20

Skäl 8 i kommissionens beslut 2011/121/EU.
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Nyckelutförandeindikatorerna är inte alltid ändamålsenliga
30. Uppsättningen utförandeindikatorer som valdes ut baserades till stor del på
Eurocontrols befintliga arbete och avgjordes av information som redan fanns tillgänglig. Vi
identifierade dock problem med hur ändamålsenliga vissa nyckelutförandeindikatorer är när
det gäller att mäta prestation inom de respektive områdena, enligt vad som beskrivs nedan.
31. Miljö. Nyckelindikatorn inom detta område avspeglar skillnaden mellan den planerade
eller faktiska flygbanan i förhållande till den kortaste flygvägen 21. Samtidigt som flygbanan
utan tvivel kan förlängas på grund av trängsel eller en utformning av flygvägen som inte är
optimal föreligger även ett antal andra faktorer som leder till avvikelser från den kortaste
flygvägen: väderförhållanden, begränsningar av luftrummet på grund av militära insatser
eller lufttrafikföretagens kostnadseffektivitetsbeslut (enhetsavgifterna varierar väsentligt
mellan länderna, såsom visas i karta 2, vilket ofta föranleder luftrummets användare att
använda flygvägar med billigare flygtrafiktjänster istället för kortare flygvägar).
Redovisningsskyldigheten för denna nyckelutförandeindikator kan därför inte helt tilldelas
enskilda leverantörer av flygtrafiktjänster, eftersom dessa faktorer ligger utanför deras
kontroll. Dessutom hanteras för närvarande inte vertikal flygningseffektivitet, trots att den
höjd som ett luftfartyg flyger på även avgör flygningens miljöpåverkan.

21

Horisontell flygningseffektivitet underväg.
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Karta 2 – Jämförelse av enhetsavgifter underväg i olika stater i det gemensamma
europeiska luftrummet 2016 (uttryckt i euro)

Källa: Eurocontrols CRCO.

32. Kapacitet: Förseningar utgör ett mycket relevant prestationsmått för luftfart.
Förseningar som orsakas av en flygledningstjänst utgör dock mindre än tredjedel av de
sammanlagda förseningar som passagerare drabbas av 22. Inga bindande mål är fastställda
för ytterligare delar av de sammanlagda förseningarna ”gate-till-gate”, såsom ytterligare
uttaxningstid före start eller väntelägen i närheten av flygplatser före landning. Även om
leverantörer av flygtrafiktjänster endast ansvarar för en del av den sammanlagda
förseningen gate-till-gate skulle en meningsfull indikator inom detta område behöva
22

Enligt 2016 års översikt från Eurocontrols centrala kontor för förseningsanalys var den
sammanlagda förseningen per IFR-flygning 11,3 minuter, varav 6,2 minuter kunde spåras till sina
ursprungliga orsaker (lufttrafikföretag – 51 %, ATFM – 28 %, flygplats – 7 % och andra orsaker –
14 %). De återstående 5,1 minuterna klassificeras som reaktiva eftersom de beror på ett
luftfartygs sena ankomst från en tidigare flygning, vilket i sin tur påverkar punktligheten för
nästa flygning med samma luftfartyg och potentiellt försenar transitpassagerare.
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inbegripa de nyckeldelar som ingår i den totala förseningen. Vi noterar att dessa delar redan
övervakas inom miljöområdet, även om det sker utan bindande mål.
33. Dessutom är måttet på förseningar en indikator på förmågan hos leverantörer av
flygtrafiktjänster att svara på efterfrågetoppar, men det ger ingen information om hur
effektivt sådan kapacitet används under lågtrafikperioder, vilket är en utmaning med tanke
på hur trafikflödena varierar timvis, dagligen och säsongsvis.
Beslutsprocessen för prestationsmål är långdragen och komplicerad
34. Antagandet av prestationsmål kräver en trestegsprocess som inbegriper i) förslag till
samt samråd och beslut om mål på EU-nivå; ii) utarbetande av prestationsplaner för
funktionella luftrumsblock 23 med lokala mål och mål för funktionella luftrumsblock, följt av
en utvärdering av dem genom organet för prestationsgranskning; iii) beslut av kommissionen
om förenligheten mellan lokala mål/mål för funktionella luftrumsblock och de mål som
fastställs på EU-nivå. Vid beslut om mål måste kommissionen begära ett yttrande från
kommittén för det gemensamma luftrummet 24, som kan blockera eller skjuta upp beslutet i
fråga.
35. En sådan process är i sig långdragen eftersom det genom de rättsliga tidsfristerna
föreskrivs en period som kan löpa i upp till två år. I praktiken har överenskommelser om mål
för kostnadseffektivitet visat sig vara särskilt svåra på grund av olika ambitionsnivåer från
kommissionens och medlemsstaternas sida om vikten av kostnadsminskningar. Faktiska
förhandlingar med medlemsstater och kommittén för det gemensamma luftrummet har
fortsatt långt in under den referensperiod som de avsåg täcka. Hela processen för den andra

23

Konceptet för ett funktionellt luftrumsblock beskrivs i punkterna 38–49.

24

Artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011
om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av
kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
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referensperioden har redan tagit nästan fyra år och har fortfarande ännu inte slutförts för
alla funktionella luftrumsblock 25. Specifika fall åskådliggörs i bilaga IV.
Svag övervakning av prestationsmål och enhetsavgifter
36. Både de nationella tillsynsmyndigheterna och kommissionen ansvarar för att övervaka
genomförandet av prestationsplaner och kan, om det anses vara lämpligt, genom reglering
utföra inspektioner av leverantörer av flygtrafiktjänster och nätverksförvaltaren 26. Nationella
tillsynsmyndigheter kan också utföra inspektioner avseende fastställande av
flygtrafikavgifter 27. För denna verksamhet bör de nationella tillsynsmyndigheterna vara
oberoende, åtminstone på den funktionella nivån, i förhållande till leverantörer av
flygtrafiktjänster och ha de resurser och den kapacitet som krävs för att utföra de uppgifter
som tilldelats dem 28. Dessutom ansvarar kommissionen även för bedömning av
enhetsavgifterna gentemot prestations- och avgiftssystemens bestämmelser 29.
37. Vi fann ett antal brister som begränsade övervakningsrollens ändamålsenlighet:
a)

Vi fann fall där bristen på tillräckliga resurser (personalresurser och/eller ekonomiska
resurser) eller den rent funktionella men inte hierarkiska och ekonomiska åtskillnaden
från leverantörer av flygtrafiktjänster begränsade de nationella tillsynsmyndigheternas
förmåga att utföra sina uppgifter. I Spanien fanns ingen fullständig hierarkisk åtskillnad
mellan leverantörerna av flygtrafiktjänster och de nationella tillsynsmyndigheterna. I
Frankrike rapporterar de nationella tillsynsmyndigheterna och leverantörerna av
flygtrafiktjänster till samma generaldirektör och delar ekonomiska resurser från en

25

Vad gäller det funktionella luftrumsblocket BlueMed hade kapacitetsmål ännu inte antagits när
revisionen gjordes.

26

Artikel 20 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 390/2013 av den 3 maj 2013 om
inrättande av ett prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverksfunktioner (EUT L 128,
9.5.2013, s. 1).
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Artikel 20 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om
inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster (EUT L 128, 9.5.2013, s. 31).

28

Artikel 4 i förordning (EG) nr 549/2004.

29

Artikel 17.1 c i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013.
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gemensam budget, som främst finansieras genom samma trafikavgifter som de
nationella tillsynsmyndigheterna har lagstadgad tillsyn över. I Ungern finns det ingen
funktionell åtskillnad, eftersom den nationella lagstiftningen ger leverantörerna av
flygtrafiktjänster i uppgift att fastställa kostnadsbasen för ATM, och de nationella
tillsynsmyndigheterna saknar nödvändiga resurser för att utföra sin tillsynsroll.
Kommissionen föreslog redan 2013 att förstärkningen av de nationella
tillsynsmyndigheternas effektivitet och oberoende skulle prioriteras, men 2017 är
situationen oförändrad i detta avseende.
b)

I de fem medlemsstater som besöktes utfördes inga regelbundna inspektioner vare sig
för att säkerställa att endast kostnader som kan beaktas inkluderas i avgiftssystemet
eller för att fastställa huruvida de uppkom på ett kostnadseffektivt sätt och fördelades
på ett adekvat sätt mellan undervägs- och terminalavgiftszoner. Eftersom det
kontrollarbete som görs av organet för prestationsgranskning vid bedömningen av
enhetsavgifter å kommissionens vägnar inte heller inbegriper frågan huruvida de
underliggande kostnaderna kan beaktas, debiteras användarna enhetsavgifterna utan
att deras underliggande kostnader kontrolleras tillräckligt.

c)

Vägledning för fördelning av undervägs-/terminalkostnader konstaterades vara
otillräcklig, vilket leder till en brist på harmoniserade redovisningsförfaranden i
medlemsstaterna och till en risk för korssubventionering mellan undervägs- och
terminaltjänster, det vill säga att luftrummets användare som endast flyger över
luftrummet i fråga debiteras för terminaltjänster som de inte använder.

d)

Kapitalutgifter 30 som är inkluderade i prestationsplanerna utgör en del av den
fastställda enhetskostnaden och debiteras luftrummets användare även om
leverantörerna av flygtrafiktjänster väljer att avbryta eller skjuta upp sådana
investeringar. Samtidigt som organet för prestationsgranskning har identifierat
kapitalinvesteringar på ungefär en miljard euro under perioden 2012–2015 som inte har

30

För avgiftssystemen inbegriper detta kostnaden för kapital som behövs för att finansiera
investeringar i nya tillgångar som bedöms vara nödvändiga för att tillhandahålla tjänster samt
deras efterföljande avskrivning.
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gjorts31 finns det ingen bestämmelse för återbördande av dessa belopp till användare
om investeringarna i fråga inte skulle genomföras.
Funktionella luftrumsblock kom att främja samarbetsstrukturer, men motverkade inte
fragmentering
38. Konceptet med funktionella luftrumsblock skapades som ett svar på fragmentering, och
syftade i synnerhet till att få en luftrumsplanering som bygger på operativa behov och inte
på nationella gränser. Det gällande regelverket föreskriver dock inte funktionella
luftrumsblock som ändamålsenligt motverkar fragmentering vad gäller luftrumsplanering,
tillhandahållande av tjänster eller upphandling av teknisk utrustning.
En gradvis konceptuell förändring
39. Med utgångspunkt från kommissionens ursprungliga vision, som inriktades på en
konfiguration av luftrummet som skulle möjliggöra drift av områdeskontrollcentraler med en
optimal storlek, omvandlades funktionella luftrumsblock gradvis till samarbetsmekanismer
mellan nationella tillsynsmyndigheter och leverantörer av flygtrafiktjänster i angränsande
medlemsstater:
a)

Den ursprungliga ambitionen för funktionella luftrumsblock uttrycktes i ett meddelande
från kommissionen 2001 32, i vilket det hänvisades till ”inrättandet av kontrollområden
över nationella gränser”. Det föreslogs att en europeisk övre flyginformationsregion
(EUIR)skulle inrättas, som skulle ”omstruktureras till funktionella luftrumsblock med en
minsta storlek baserat på säkerhet och effektivitet”. Gränserna för dessa funktionella
luftrumsblock skulle inte behöva överensstämma med nationella gränser, och de skulle
skapas för att stödja ”tillhandahållandet av flygtrafiktjänster genom de
områdeskontrollcentraler som ansvarar för en optimal luftrumsstorlek inom EUIR”.

b)

I det första paketet för ett gemensamt europeiskt luftrum fastställdes funktionella
luftrumsblock som luftrumsblock som bygger på driftsmässiga krav och syftar till en mer

31

Årliga övervakningsrapporter för 2014 och 2015 från organet för prestationsgranskning.

32

KOM(2001) 564 slutlig.
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integrerad luftrumsförvaltning oavsett nuvarande gränser 33. Även inrättandet av EUIR
planerades, konfigurerat i funktionella luftrumsblock som bör inrättas i enlighet med ett
antal villkor för säkerhet, effektivitet och drift 34. När funktionella luftrumsblock sträcker
sig över flera medlemsstaters territorium ska de berörda medlemsstaterna gemensamt
utse tjänsteleverantörerna 35. Dock nämns inte längre hänvisningen till
områdeskontrollcentraler med en optimal luftrumsstorlek inom EUIR.
c)

I det andra paketet för ett gemensamt europeiskt luftrum, som antogs 2009 och
fortfarande gäller idag, infördes konceptet med ”förbättrat samarbete” som ett
alternativ till ”integrerad luftrumsförvaltning” i definitionen av funktionella
luftrumsblock 36. Viktigt är också att kravet på att det planerade EUIR konfigureras i
funktionella luftrumsblock har tagits bort i detta paket. I de föreskrivna kraven för
funktionella luftrumsblock krävs inte uttryckligen integrerat eller gränsöverskridande
tillhandahållande av tjänster.

Det faktiska genomförandet var omstritt
40. Efter att det andra paketet för ett gemensamt europeiskt luftrum antagits inrättades
formellt nio funktionella luftrumsblock i Europa, se karta 3.

33

Artikel 2.25 i förordning (EG) nr 549/2004 (”ramförordning”).

34

Artiklarna 3 och 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den
10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet
(”förordning om luftrummet”) (EUT L 96, 31.3.2004, s. 20).

35

Artikel 8.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004
om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet
(”förordning om tillhandahållande av tjänster”) (EUT L 96, 31.3.2004, s. 10).

36

Artikel 2.25 i förordning (EG) nr 549/2004, ändrad 2009.
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Karta 3 – De nio inrättade funktionella luftrumsblocken, med det datum då de skapades

Källa: Eurocontrol.
41. Det faktiska genomförandet av funktionella luftrumsblock utgjorde en tvistefråga
mellan kommissionen och medlemsstaterna. Kommissionen ifrågasatte 2013 rent allmänt
hur de funktionella luftrumsblocken skulle kunna leda till optimering av luftrummet
oberoende av nationella gränser, om flyginformationsregionerna har förblivit desamma,
leverantörerna av flygtrafiktjänster är strukturerade på samma sätt och de mål för
kostnadseffektivitet och kapacitet som fastställts i prestationsplanerna i vissa fall inte har
ansetts vara optimala av organet för prestationsgranskning.
42. Uttrycken ”möjliggöra optimerad användning av luftrummet” och ”motiveras av det
sammanlagda mervärdet” 37 ger stort tolkningsutrymmet för medlemsstaterna när de
genomför funktionella luftrumsblock. I allmänhet godtog medlemsstaterna inte de argument
37

Artikel 9a i förordning (EG) nr 550/2004.
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som lades fram av kommissionen utan betonade att man hade respekterat de rättsliga
kraven när strukturer för funktionella luftrumsblock och samordningsmekanismer skapades.
Detta visar en allmän skillnad mellan hur de rättsliga kraven uppfattas av kommissionen och
av medlemsstaterna. Inget fall har tagits upp i Europeiska unionens domstol. I en
konsultstudie av hur funktionella luftrumsblock genomförts konstaterades att de inte har
uppfyllt högnivåmålen i lagstiftningen om ett gemensamt europeiskt luftrum, trots de
väsentliga ansträngningar som har gjort för att genomföra dem 38.
Genomförandet ledde till samarbete, inte defragmentering
43. I de medlemsstater vi besökte hade funktionella luftrumsblock lett till att det inrättats
strukturer och förfaranden för samarbete vid nationella tillsynsmyndigheter och hos
leverantörer av flygtrafiktjänster. Dessa är främst aktiva i frågor rörande rättsligt och
tekniskt samarbete, såsom inrättande av luftrum med fria flygvägar inom sina områden.
Vissa funktionella luftrumsblock (till exempel FABCE och FAB UK-Ireland ) samordnar
formellt genomförandet av det gemensamma pilotprojektet 39.
44. Samarbete inleddes dock innan de funktionella luftrumsblocken skapades och
leverantörer av flygtrafiktjänster är engagerade i liknande verksamhet med andra partner
utanför sina respektive funktionella luftrumsblock. Tekniska initiativ såsom Coopans och iTEC
tillhandahåller samordnade investeringar och Borealis genomför arrangemang för fri rutt
som sträcker sig utanför gränserna för funktionella luftrumsblock. Detta visar att vissa
fördelar också kan uppnås genom frivilligt samarbete, utanför en eventuell rättslig ram.
45. Ingen av de besökta medlemsstaterna kunde ge en exakt uppskattning av kostnaderna
för att skapa och driva ett funktionellt luftrum och inget av de besökta organen kunde påvisa
att funktionella luftrumsblock hade lett till några konkreta fördelar för luftrummets

38

Integra, Study on Functional Airspace Blocks – Final Report (studie om funktionella
luftrumsblock, slutrapport), 2017.

39

Det gemensamma pilotprojektet är det första gemensamma projektet som föreskrivs genom
EU-lagstiftning. I detta identifieras en första uppsättning ATM-funktionaliteter som ska införas i
rätt tid och på ett samordnat och synkroniserat sätt för att uppnå de viktigaste operativa
förändringar som fastställs i den europeiska ATM-generalplanen.
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användare. Det fanns inga mått i förhållande till nyckelutförandeområdena i
prestationssystemen och även om flera nyckelutförandeindikatorer hade fastställts på nivån
för funktionella luftrumsblock var de för det mesta endast en sammanslagning av nationella
mål.
46. Defragmentering, närmare bestämt genom gränsöverskridande tillhandahållande av
tjänster, sammanslagning av flygkontrollcentraler eller gemensamma avgiftszoner
uppnåddes inte i något av de funktionella luftrumsblocken och det råder en allmän brist på
åtagande när det gäller dessa initiativ bland medlemsstaterna. Farhågor med koppling till
bibehållande av suveränitet, de befintliga leverantörerna av flygtrafiktjänster, deras intäkter
och personal inverkar starkt på medlemsstaternas preferens för att behålla det nuvarande
läget oförändrat.
Storleken spelar dock en roll och behovet av defragmentering kvarstår
47. I en studie som letts av Eurocontrol å kommissionens vägnar om kostnadseffektivitet
inom ATM i Europa och Nordamerika 40 ges bevis på stordriftsfördelar och möjliga fördelar
med defragmentering. Även om både trafikmönster, och det politiska sammanhanget, är
olika i de två regionerna visar studien att ATM-systemet i Förenta staterna, där ATM är
integrerat i en organisation, kan kontrollera ett större antal flygningar med mindre personal
och färre flygkontrollcentraler (se tabell 2).

40

Eurocontrol, U.S. - Europe continental comparison of ANS cost-efficiency trends (2006–2014)
(kontinentöverskridande jämförelse mellan Förenta staterna och Europa av trender för
kostnadseffektivitet inom flygtrafiktjänst, 2006–2014).
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Tabell 2 – Utvalda prestationsuppgifter för Europa och Förenta staterna
Kalenderåret 2014

Stater inom Eurocontrol

Förenta staterna

Geografiskt område (mn km2)
Kontrollerade IFR-flygningar (mn)
Kontrollerade flygtimmar (mn)

12
10
15

15
15
23

Civila leverantörer av
flygtrafiktjänster (underväg)
Totalt antal anställda
Flygledare i operativ tjänst
Stödpersonal
Flygkontrollcentraler (underväg)

37

1

56 300
17 500
38 800
63

31 500
12 960
18 540
23

0,85
834

1,03
1 767

Relativ densitet (flygningar/km2)
Produktivitet41
(flygtimmar/flygledare)

Källa: Eurocontrol, U.S. - Europe continental comparison of ANS cost-efficiency trends (2006–2014)
(kontinentöverskridande jämförelse mellan Förenta staterna och Europa av trender för kostnadseffektivitet
inom flygtrafiktjänst, 2006–2014), november 2016

48. Även vår analys av flygkontrollcentralers produktivitet42 som baseras på uppgifter som
samlats in av Eurocontrol styrker förekomsten av potentiella stordriftsfördelar. Även om
flera andra faktorer kan påverka produktivitet visar analysen att det föreligger en positiv
korrelation mellan flygkontrollcentralers produktivitet och deras storlek, mätt i antal rörelser
enligt instrumentflygreglerna (IFR) under ett år. Detta tyder på att en konsolidering av
centraler och/eller utökade former av tillfälligt gränsöverskridande tillhandahållande av
tjänster (till exempel en flygkontrollcentral som tillhandahåller flygtrafiktjänster utanför de
nationella gränserna under lågtrafikperioder) skulle möjliggöra en mer effektiv användning
av outnyttjad kapacitet och skulle kunna resultera i vinster vad gäller produktivitet och
kostnadseffektivitet.

41

I denna tabell beräknas produktivitet på grundval av de totala IFR-flygtimmar som
kontrollerades 2014 i varje region, dividerat med det totala antalet flygledare i operativ tjänst
som hade ansvaret för att kontrollera dessa flygningar.

42

Flygledares produktivitet mätt som totalt antal flygtimmar som kontrollerats per flygledare per
timme i tjänst och aggregerats av områdeskontrollcentralen, hämtat från Eurocontrols
benchmarkingrapport ACE 2014.
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49. Mot bakgrund av förekomsten av stordriftsfördelar, skulle framsteg mot de nuvarande
högnivåmålen om att halvera ATM-kostnader kräva en kombination av ökad trafik och
verklig defragmentering av tillhandahållandet av tjänster.
Sesar-projektet har främjat en gemensam vision men har frikopplats från sin ursprungliga
tidsplan och har nu inget slutdatum
50. Sesar-projektet utgör den tekniska delen av initiativet om ett gemensamt europeiskt
luftrum och består av ett offentlig-privat partnerskap mellan kommissionen, Eurocontrol och
flera näringslivspartner, med ett specifikt regelverk och ett antal finansieringsinstrument.
Det avser att harmonisera och modernisera system och förfaranden för ATM i Europa. Sesar
var från början uppdelat i följande: en utformningsfas (som syftar till att utarbeta
moderniseringsplanen), en utvecklingsfas (inrättande av den nödvändiga tekniska basen) och
en införandefas (installation av de nya systemen och införande av de nya förfarandena).
51. Vi granskade argumenten för Sesar-projektet och utvalda aspekter av dess utformningsoch utvecklingsfaser, i synnerhet strukturen, funktionen och utvidgningen av det
gemensamma Sesar-företaget. För ett urval av FoU-projekt och relaterad verksamhet
granskade vi den behovsbedömning som motiverade deras lansering, vilka resultat de ledde
till och vilken operativ användning som dessa resultat hittills haft.
Sesar-projektet inriktades på teknisk fragmentering, men fördelarna överskattades och
EU:s ingripande var menat att vara tillfälligt
52. Genom att sikta på att föra samman ett antal intressenter och få dem att ansluta sig till
en ATM-generalplan inriktades Sesar-projektet på den befintliga tekniska, konceptuella och
förfarandemässiga fragmenteringen inom tillhandahållandet av tjänster. År 2004
uppskattades kostnaden för fragmentering till 880 – 1 400 miljoner euro per år, varav
omkring hälften var kopplad till fragmenterad upphandling, utveckling och drift av ATMsystem 43.

43

Eurocontrols kommitté för kvalitets- och produktionsövervakning, The impact of fragmentation
in European ATM/CNS (påverkan av fragmentering inom ATM/CNS i Europa), april 2004,
konsultstudie.
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53. De fördelar som Sesar-projektet förväntades leda till, såsom minskade förseningar och
lägre kostnader, överskattades dock eftersom de baserades på överoptimistiska långsiktiga
trafikprognoser som inte har förverkligats. 2005 års kostnads-nyttoanalys som låg till grund
för projektet baserades på en prognos på en årlig trafiktillväxt på 2,9 % över 30 års tid
(2005–2035). Trots detta visar uppgifter att den genomsnittliga faktiska tillväxten var 1,1 %
under perioden 2005–2016, snarare än 2,9 %. Liknande optimism återfinns i viktiga
etappmål som senare kännetecknade Sesars utvecklingsfas: 2009 års version av ATMgeneralplanen och en studie från 2012 till stöd för en utvidgning av det gemensamma Sesarföretaget 44.
54. Sesar-projektet inleddes med en specifik tidsram. Enligt ett meddelande 2005 från
kommissionen till rådet 45 skulle utformningsfasen löpa från 2005 till 2007 och följas av
utvecklingsfasen (2008–2013) och installationsfasen (2014–2020). Omfattningen av EU:s
deltagande skulle begränsas till utformning och utveckling. Både styrningen och
finansieringen av installationsfasen skulle helt överföras till näringslivspartner. I rådets
förordning, genom vilken senare det gemensamma Sesar-företaget 46 inrättades, inbegreps
denna planering i skälen och det fastställdes ett slutdatum för det gemensamma företaget,
nämligen 31 december 2016, även om möjligheten till en översyn förutsågs.
I Sesars utformningsfas säkerställdes nyckelintressenters deltagande
55. År 2004 ansökte Eurocontrol hos kommissionen om ekonomiskt stöd till
utformningsfasen av Sesar. Ekonomiskt stöd beviljades genom kommissionens beslut 2004,
2005 och 2006. Totalt beviljades 30 miljoner euro från TEN-T till Eurocontrol för
medfinansiering av en studie som totalt kostade 60 miljoner euro.

44

I tidigare rapporter med anknytning till flygplatsinfrastruktur (Europeiska revisionsrättens
särskilda rapport nr 21/2014 – EU-finansierad flygplatsinfrastruktur: dålig valuta för pengarna)
konstaterade vi på liknande vis att vissa investeringar hade gjorts på grundval av
överoptimistiska trafikprognoser.

45

KOM(2005) 602 slutlig.

46

Rådets förordning (EG) nr 219/2007 (EUT L 64, 2.3.2007, s. 1).
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56. Sesars utformningsfas genomfördes av ett konsortium 47, med deltagande av alla
nyckelintressenter, från luftrummets användare till flygplatsoperatörer, leverantörer av
flygtrafiktjänster och tillverkare. Denna fas löpte från 2005 till 2008 och ledde, utöver ett
antal andra resultat 48, till den första europeiska ATM-generalplanen som färdplan för Sesars
utvecklings- och installationsfaser. Generalplanen godkändes av rådet i mars 2009 och
utgjorde grunden för den utvecklingsfas som följde.
Det gemensamma Sesar-företaget lyckades med att inrätta en samordnad FoU-insats inom
en europeisk ATM
57. Forsknings och utvecklingsverksamhet (FoU) inom ATM kan vara komplex och behöver
förvaltas. Detta beror på en hög nivå av ömsesidigt beroende mellan flygplatser,
luftrummets användare, nätverksförvaltaren och leverantörer av flygtrafiktjänster, såväl som
på det faktum att FoU och faktisk verksamhet behöver genomföras parallellt.
58. Det gemensamma Sesar-företaget inrättades49 för att förvalta FoU inom ramen för
utvecklingsfasen. Företaget upprättade ett ramverk för förvaltning av ett mycket komplext
FoU-program och samordnade en tidigare fragmenterad FoU-miljö. Enligt intressenter
främjade Sesar-projektet följande: i) en vision för hela EU om den framtida konfigurationen
och det framtida införandet av en europeisk ATM med deltagande av intressenter,
inbegripet tillverkare; ii) samordnade partnerskap mellan intressenter inom FoU-arbete och
stordriftsfördelar; iii) ett starkare europeisk inflytande på fastställandet av internationella
standarder och utarbetandet av Icaos globala flygtrafikplan. Dessutom ledde tillgången på
EU-finansiering till att intressenterna avsatte ytterligare resurser för FoU.

47

Eurocontrol valde ut konsortiet efter en anbudsinfordran och bidrog till Sesars utformningsfas in
natura.

48

En analys av den befintliga situationen (D1), prestationsmål (D2), ATM-målkoncept (D3),
installationssekvensen (D4), ATM-generalplanen (D5) och ett arbetsprogram 2008–2013 (D6).

49

Rådets förordning (EG) nr 219/2007.
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Det föreligger dock brister som gäller företagets mandat
59. Genom den rättsliga ramen tilldelas det gemensamma Sesar-företaget ansvaret för att
genomföra ATM-generalplanen (och i synnerhet för att organisera utvecklingsfasen i
enlighet med samma plan) 50. Det gemensamma Sesar-företagets mandat är dock oklart när
det gäller två följande delar:
a)

Även om rådets förordning från 2007 förutsåg avvecklingen av det gemensamma Sesarföretaget till slutet av 2016 tilldelades genom samma förordning det gemensamma
Sesar-företaget också ansvaret för att genomföra en generalplan med FoU-verksamhet
som sträcker sig bortom 2020.

b)

Förordningen ger inte det gemensamma Sesar-företaget uttryckligt mandat att
uppdatera generalplanen och beskriver endast förfarandet för EU:s godkännande av
väsentliga förändringar av den. Det gemensamma Sesar-företagets deltagande i denna
process nämns i handlingar som inte är rättsligt bindande 51 där det anges att det
gemensamma Sesar-företaget ska föreslå uppdateringar och att dess styrelse ska anta
dem.

60. Den ovan beskrivna ramen medför en risk för projektets effektivitet. För det första leder
diskrepansen mellan den rättsliga löptiden för det gemensamma Sesar-företaget och det
FoU-arbete som det getts mandat att utföra till oklarhet om hur mycket av detta utförande
som skulle slutföras fram till datumet för företagets nedläggning. För det andra, eftersom
uppdateringar till sist påverkar både tidsplaner och de kostnader och fördelar som olika
intressenter kan förvänta sig, mäts framsteg gentemot ett rörligt mål, vilket ytterligare
minskar redovisningsskyldigheten i förhållande till det gemensamma Sesar-företagets
mandat.

50

Artikel 1.5 i rådets förordning (EG) nr 219/2007.

51

Närmare bestämt ett meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om
generalplanen för flygledningstjänst (ATM) (KOM(2008) 750 slutlig) och rådets resolution om
godkännande av den europeiska generalplanen för flygledningstjänst, från mars 2009.
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Uppdateringar av generalplanen återspeglar ändrade förhållanden men även väsentliga
förseningar
61. Det gemensamma Sesar-företaget avsatte utan tvivel mycket stora resurser till
processen för att uppdatera generalplanen 52. Fram till 2017 genomfördes två väsentliga
uppdateringar av generalplanen och en tredje är planerad för 2018.
62. Den huvudsakliga drivkraften bakom den första uppdateringen (2012) var insikten om
att inte all FoU-verksamhet som planerats skulle kunna slutföras till slutet av 2016. Därför
inriktades FoU-insatsen på en hanterbar uppsättning av väsentliga operativa förändringar 53.
Uppdateringen följde på ett internt projekt inom det gemensamma Sesar-företaget som
genomfördes av dess programkommitté för att identifiera de strategiska behoven hos dess
medlemmar och omfördela resurser mellan projekt i enlighet med detta. Vi noterar att
arbetsgruppens omdefiniering av programmets prioriteringar inte inbegrep luftrummets
användare, som till sist kommer att behöva betala för de investeringar som efterlyses genom
generalplanen. Vi ser detta som skadligt för det nödvändiga deltagandet i Sesar-lösningar
och för projektets övergripande ändamålsenlighet. I det jämförbara amerikanska
programmet NextGen har bristen på deltagande av lufttrafikföretag, i synnerhet deras
motvillighet att utrusta sina luftfartyg med kompatibel flygelektronik, identifierats som en
central utmaning för införande 54.
63. Nästan alla FoU-projekt som inledningsvis hade lanserats påverkades,
tillämpningsområdena för många ändrades så att de inte längre kunde tillhandahålla de
resultat som ursprungligen planerats under det gemensamma Sesar-företagets rättsliga

52

Arbetspaket C var avsett för förvaltning av generalplanen och tilldelades ungefär 51,4 miljoner
euro.

53

ATM Master Plan edition 2012 (ATM-generalplanen, upplaga 2012), s. 14.

54

Office of the Inspector General of the Department of Transport (generalinspektörens kontor vid
transportministeriet), Total Costs, Schedules, and Benefits of Federal Aviation Administration’s
NextGen Transformational Programs remain uncertain (totala kostnader, scheman och fördelar
avseende den federala luftfartsmyndighetens förändringsprogram förblir osäkra),
november 2016.
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löptid. Det blev tydligt att den ursprungligen planerade tidsramen för utvecklingsfasen
(2008–2013) inte längre kunde hållas.
64. Den huvudsakliga drivkraften bakom den andra uppdateringen (2015) var behovet av
att inrikta FoU-programmet på kraven för införandefasen, i synnerhet på kraven för det
gemensamma pilotprojektet, och på införlivandet av nya delar, såsom fjärrstyrda luftfartyg
och it-säkerhet.
65. Uppdateringarna ledde till väsentliga ändringar av ATM-generalplanen, både vad gäller
format och innehåll. Vi noterar följande centrala utvecklingar mellan dokumenten:
Tabell 3 – Utveckling av utvalda funktioner i den europeiska ATM-generalplanen
2009 års generalplan

2012 års generalplan

2015 års
generalplan

Utgångsår: 2004/2005
Måldatum: 2020

Utgångsår: 2005
Måldatum: 2030

Utgångsår: 2012
Måldatum: 2035

Prestationsmål

Mål:
 Kapacitetsökning på
73 %
 Minskning av
miljöpåverkan med
10 % per flygning
 Minskning av
kostnader med 50 %
per flygning

Mål:
 Kapacitetsökning på
27 %
 Minskning av
miljöpåverkan med
2,8 % per flygning
 Minskning av
kostnader med 6 %
per flygning

Mål:
 Minskning av
undervägsförseningar med
10–30 %
 Minskning av
miljöpåverkan
med 5–10 % per
flygning
 Minskning av
kostnader med
30–40 % per
flygning

Investeringskostnader

32 miljarder euro 2008–
2020 (varav 22 miljarder
euro för luftrummets
användare och 7 miljarder
euro för leverantörer av
flygtrafiktjänster)

20–29 miljarder euro
(varav 13–17 miljarder
euro för luftrummets
användare och
3–6 miljarder euro för
leverantörer av
flygtrafiktjänster)

Källa: De europeiska ATM-generalplanerna 2009, 2012 och 2015.

19–28 miljarder euro
2015–2035 (varav
17–26 miljarder euro
för markbaserade
investeringar)
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66. Tabellen ovan visar en gradvis uppskjutning av datum för uppfyllande av ATMmålkonceptet från 2020 till 2035, en minskning av de förväntade prestationsfördelarna och
marginellt minskade övergripande investeringsbehov. I det särskilda fallet med leverantörer
av flygtrafiktjänster förväntas de erfordrade investeringarna nu vara högre än 2009 55.
Uppdateringarna ledde till sist till ett beslut om att förlänga löptiden för det gemensamma
Sesar-företaget och att anslå ytterligare resurser
67. I 2012 års uppdatering av generalplanen fastställdes tre huvudsakliga steg 56 till
införande av Sesar-konceptet senast 2030. Kommissionen tillstod dock 2013 57 att
arbetsprogrammet för det gemensamma Sesar-företaget inom budgetplanerna för 2007–
2013 endast skulle kunna täcka steg 1 av generalplanen och en del av steg 2 samt att ett
slutförande av steg 2 och 3 skulle kräva en förlängning av det gemensamma Sesar-företagets
löptid. Till stöd för en förlängning angav kommissionen att fördelarna med att förlänga det
gemensamma Sesar-företaget vida skulle överträffa kostnaden för förlängningen. År 2014
ändrade rådet förordning (EG) nr 219/2007, och förlängde det gemensamma Sesarföretagets löptid fram till december 2024 samt beviljade ytterligare EU-finansiering på
585 miljoner euro till det gemensamma Sesar-företagets budget för denna period.
68. Utöver en optimistisk långsiktig prognos för flygtrafik innehöll inte den kostnadsnyttoanalys som ligger till grund för beslutet att förlänga löptiden för det gemensamma
Sesar-företaget en uppskattning av FoU-kostnader efter 2020, trots att dessa kostnader
jämfördes med förväntade fördelar fram till 2035. Denna bristande balans återspeglar
diskrepansen mellan den tillfälliga karaktären på det gemensamma Sesar-företaget (och på

55

Enligt det gemensamma Sesar-företagets uppskattningar förväntas ungefär 55 % av de totala
investeringar som krävs för att uppnå målkonceptet komma från leverantörer av
flygtrafiktjänster, det vill säga ungefär 10–15 miljarder euro.

56

Utöver ett utgångsår för införande, som består av operativa förändringar som framgångsrikt har
validerats när deras FoU-fas har löpt ut, definieras i 2012 års upplaga av den europeiska ATMgeneralplanen även följande: Steg 1 (tidsbaserade operationer), steg 2 (flygbanebaserade
operationer) och steg 3 (prestationsbaserade operationer). Prestationsmålen i denna upplaga
har endast beräknats för utgångsåret och för steg 1.

57

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar SWD(2013) 262.
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den finansiella ram som ligger till grund för det) och den erfordrade löptiden för det FoUarbete som företaget har mandat att utföra.
69. Uppdateringarna av generalplanen och förlängningen av det gemensamma Sesarföretagets löptid frikopplade ytterligare den pågående utvecklingsfasen från den
ursprungliga planen och var snarare ett tecken på en ändrad vision än på en försening. FoUinsatsen begränsades ursprungligen till perioden 2008–2013 men har nu i praktiken inget
slutdatum, trots att den bygger på en tillfällig struktur.
I slutet av 2016 hade vissa tekniska lösningar offentliggjorts men genomförandet av
generalplanen är fortfarande långt ifrån slutfört
70. Det gemensamma Sesar-företaget har offentliggjort handlingar med anknytning till
tekniska och operativa förbättringar, samlat dem i ett antal ”Sesar-lösningar” 58. Det har
också genomfört demonstrationer, i en faktisk operativ miljö, av de potentiella fördelarna
med sådana förbättringar.
71. Genom omfördelningen av resurser och uppdateringarna av generalplanen ändrade det
gemensamma Sesar-företaget tillämpningsområdena för FoU-programmet under dess
genomförande, och justerade innehållet i projekten, deras tidsplaner och det övergripande
ATM-målkonceptet. Denna flexibilitet har lyfta fram som positiv av det gemensamma Sesarföretaget och dess medlemmar, men den döljer också förseningar av FoU-arbetet i
förhållande till den ursprungliga planeringen.
72. I detta sammanhang skulle vi vilja belysa följande fyra punkter:
a)

Det gemensamma Sesar-företagets externa rapportering ger ingen fullständig bild av de
framsteg som gjorts för att genomföra generalplanen. I den årliga
verksamhetsrapporten presenteras nivån av slutförande i procent jämfört med varje
projekts senaste omfattning, men det hänvisas inte till förseningar jämfört med de
ursprungliga tidsfristerna.

58

I juni 2016 offentliggjorde det gemensamma Sesar-företaget en ”katalog med Sesar-lösningar”
med 63 lösningar. Vissa är redo för tillämpning medan andra kräver ytterligare forskning.
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b)

Utvecklingsstadiet för operativa förbättringar som ska ingå i Sesar-lösningar övervakas
dock regelbundet av det gemensamma Sesar-företaget 59. Vår analys visar att i slutet av
2016 hade endast 19 % av de operativa förbättringarna validerats av det gemensamma
Sesar-företaget på ”förindustriell utvecklings- och integrationsnivå” och 61 % befann sig
fortfarande i skedet för konceptdefinition.

c)

År 2016 hade endast en liten del av den nuvarande generalplanen genomförts, trots att
merparten av det EU-stöd som inledningsvis planerades för utvecklingsfasen hade
utnyttjats (700 miljoner euro). Detta har lett till att det gemensamma Sesar-företagets
löptid förlängts fram till 2024 och till att företaget beviljats ytterligare 585 miljoner euro
i EU-finansiering.

d)

Även om de presenteras i varje upplaga av ATM-generalplanen på en övergripande nivå,
inleddes enskilda FoU-projekt utan en kostnads-nyttoanalys som angav storleken på det
problem som skulle hanteras och visade att den anslagna investeringen sannolikt skulle
generera en nettovinst. Vissa projekt påverkades av den ändring av
tillämpningsområden som genomfördes inom ramen för uppdateringarna av
generalplanen och ledde endast till en del av de resultat som ursprungligen planerades
(se bilaga II).

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
73. För att flygtrafik ska flöda på ett säkert och effektivt sätt krävs ett ingripande av
enflygledningstjänst (ATM), som omfattar tre väsentliga funktioner: säkerställande av
avstånd mellan luftfartyg, balansering av tillgång (till en flygkontrolltjänst) och efterfrågan
(flygningar), och tillhandahållande av flygbriefing till luftrummets användare.

59

Den europeiska operativa konceptvalideringsmetoden har åtta nivåer av utvecklingsstadier som
är tillämpliga på livscykeln för ett operativt ATM-koncept, enligt följande: V0 (ATM-behov), V1
(omfattning), V2 (genomförbarhet), V3 (förindustriell utveckling och integration), V4
(industrialisering), V5 (införande), V6 (verksamheter) och V7 (avveckling). Det gemensamma
Sesar-företagets arbete är relaterat till nivåerna V1 till V3, det vill säga att föra koncept till ett
stadium där de är redo för industrialisering.
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74. Initiativet om ett gemensamt europeiskt luftrum syftar till att förbättra den
övergripande kvaliteten på ATM genom att ett antal behörigheter flyttas från ett tidigare
mellanstatligt tillvägagångssätt till ramen för Europeiska unionen.
75. Initiativet om ett gemensamt europeiskt luftrum inleddes formellt 2004 och genom
detta inrättades så småningom ett regelverk, som består av en uppsättning EU-täckande
gemensamma bindande regler om ATM-säkerhet, tillhandahållande av ATM-tjänster,
luftrumsplanering och interoperabilitet inom nätverket. Ramverket är kopplat till ett
program för teknisk modernisering (Single European Sky ATM Research – Sesar-projektet),
som stöds genom ekonomiska incitament.
76. Vi granskade utvalda centrala rättsliga delar av initiativet om ett gemensamt europeiskt
luftrum. Dessa inbegriper i) prestations- och avgiftssystemen, genom vilka bindande mål
införs inom fyra prestationsområden: säkerhet, miljö, kapacitet och kostnadseffektivitet,
såväl som regelavgifter som ska debiteras luftrummets användare; ii) funktionella
luftrumsblock som syftar till att optimera tillhandahållandet av tjänster som traditionellt har
organiserats längs statsgränser, samt iii) Sesar-projektets utformnings- och utvecklingsfaser,
det vill säga den tekniska pelaren av initiativet om ett gemensamt europeiskt luftrum, som
syftar till harmonisering och modernisering av förfaranden och infrastruktur för ATM.
77. Sammantaget drar vi slutsatsen att initiativet har svarat mot ett tydligt behov och lett
till en bättre effektivitetskultur inom ATM. Europeisk luftrumsplanering är dock fortsatt
fragmenterad och det gemensamma europeiska luftrummet som koncept har ännu inte
förverkligats. Trafikavgifter har inte reducerats särskilt mycket, och förseningar på grund av
ATM har återigen börjat öka. Sesar-projektet har, samtidigt som det främjat samordning och
gradvis tillhandahållit tekniska förbättringar, halkat efter sin ursprungliga tidsplan och blivit
väsentligt mycket dyrare än förväntat. I realiteten har EU:s ingripande i Sesar utvecklats från
att ha mål med fastställda tidsfrister till mer av ett åtagande utan slutdatum.
78. Nationella monopol och fragmentering motiverade ett ingripande från EU:s sida, vilket
resulterade i initiativet om ett gemensamt europeiskt luftrum. De högnivåmål som
fastställdes för initiativet formulerades ursprungligen med hänvisning till den utveckling av
flygtrafik som erfors 2005. När trafiktillväxten därefter minskade blev högnivåmålen både
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ouppnåeliga med hänsyn till kostnadseffektivitet och irrelevanta med hänsyn till kapacitet.
Dessutom är de inte kopplade till de mål som fastställts genom prestationssystemet
(se punkterna 16–21 och 28–29).
Rekommendation 1 – Se över högnivåmålen
Kommissionen bör föreslå en definition av det gemensamma europeiska luftrummet som
inbegriper de centrala dimensionerna luftrummets uppbyggnad, tillhandahållandet av
tjänster och infrastruktur. Utifrån definitionen bör kommissionen därefter se över det
gemensamma europeiska luftrummets högnivåmål och se till att de är tillräckligt ambitiösa
för att främja prestationer och har realistiska tidsramar för när de ska uppnås. Reviderade
högnivåmål bör även kopplas till EU-täckande mål i prestationssystemet för att möjliggöra
mätning av framsteg mot dessa mål. Mot bakgrund av att den nuvarande referensperioden
(RP2) kommer att löpa ut 2019 bör mål för referensperiod 3 sättas med detta i åtanke.
Reviderade högnivåmål bör även styra utvecklingen av den nuvarande generalplanen.
Tidsfrist: senast 2019.
79. Prestations- och avgiftssystemen utgör i princip adekvata verktyg för att minska de
negativa effekterna av ett i stort sett monopolistiskt tillhandahållande av tjänster. De har
främjat en kultur av effektivitet och insyn bland leverantörer av flygtrafiktjänster. De
kvantitativa resultaten av systemen har dock inte uppfyllt förväntningarna: förseningar har i
allmänhet överstigit de mål som fastställts i prestationsplanerna, och trots att en rekordlåg
nivå uppnåddes 2013 har de därefter ökat; enhetsavgifter som betalas av luftrummets
användare styrs i hög grad avtrafikvolymer och minskade endast med 4 % mellan 2011 och
2016, vilket understiger den minskning för hela EU som kommissionen har fastställt.
80. Avsaknaden av faktisk defragmentering, i kombination med långsammare trafiktillväxt,
utgör de viktigaste orsakerna till de svaga kvantitativa resultat som prestationssystemen
visat. Nuvarande funktionella luftrumsblock tillhandahåller huvudsakligen ett forum för
samarbete mellan intressenter i grannländer, men har visat sig vara ineffektiva när det gäller
att motverka fragmentering på såväl nivåerna för luftrumsplanering som för
tillhandahållande av tjänster eller teknisk utrustning. Funktionella luftrumsblock har inte
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lyckats främja ett integrerat eller tillfälligt gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster,
vilket skulle kunna ha en väsentlig potential till prestationsförbättring (se punkterna 22–49).
Rekommendation 2 – Analysera andra politiska alternativ för att motverka fragmentering
Kommissionen bör
a) bedöma mervärdet av att behålla de lagstadgade kraven på funktionella luftrumsblock
eftersom de inte ändamålsenligt motverkar fragmentering,
b) se över politiska alternativ som, i sig eller vid sidan av funktionella luftrumsblock, i
praktiken skulle kunna leda till defragmentering och potentiellt ge stordriftsfördelar, och
övervaka deras genomförande med hjälp av relevanta utförandeindikatorer och mål.
Sådana alternativ skulle kunna inbegripa aktivt främjande av integrerat eller
gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster, och även ta hänsyn till en eventuell
omstrukturering av tjänsterna från flygtrafiktjänstleverantörer.
Tidsfrist: senast 2020.
81. Övervakningsrollerna för de nationella tillsynsmyndigheterna och kommissionen
påverkas av ett antal begränsningar. De nationella tillsynsmyndigheterna är inte alltid helt
oberoende och inte heller ändamålsenliga. De genomför inte regelbundet inspektioner av
viktiga delar av de kostnader som debiteras användarna, såsom berättigande, ekonomi och
adekvat kostnadsfördelning. Dessa aspekter kontrolleras inte heller av kommissionen vid
bedömningen av enhetsavgifter. Vidare var kommissionens vägledning för
kostnadsfördelning mellan undervägs- och terminalavgiftszoner otillräcklig, vilket leder till en
risk för korssubventionering mellan undervägs- och terminaltjänster (se punkterna 36–37).
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Rekommendation 3 – Säkerställ de nationella tillsynsmyndigheternas fullständiga
oberoende och deras kapacitet
Nationella tillsynsmyndigheter bör vara helt oberoende och ha kapacitet att genomföra sina
uppgifter. Medlemsstaterna bör därför säkerställa att nationella tillsynsmyndigheter är
hierarkiskt, ekonomiskt och funktionellt oberoende av leverantörer av flygtrafiktjänster och
att de har de resurser som krävs för tillsyn och övervakning av prestations- och
avgiftssystemen. Vi framhåller att ett skyndsamt antagande av de tillämpliga
bestämmelserna i lagstiftningspaketet för SES2+ (gemensamt europeiskt luftrum 2+) skulle
underlätta detta.
Tidsfrist: senast 2019.

Rekommendation 4 – Säkerställ att avgiftssystemen omfattas av inspektioner
Kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna bör regelbundet genomföra de
inspektioner som fastställs i nuvarande lagstiftning, som i synnerhet omfattar berättigandet
av debiterade kostnader och deras fördelning mellan undervägs- och terminalavgiftszoner.
Kommissionen bör tillhandahålla ytterligare vägledning för kostnadsfördelning för att
säkerställa en harmoniserad redovisningsmetod.
Tidsfrist: senast 2019.
82. Förfarandet för att godkänna prestationsplaner är långdraget och komplicerat. Att
uppnå överenskommelser mellan kommissionen och medlemsstaterna har visat sig vara
svårt, i synnerhet rörande kapacitets- och kostnadseffektivitetsmål. Eftersom kommissionen
inte har möjlighet att fastställa tvingande mål tenderar de som återfinns i
prestationsplanerna att återspegla en lägre ambitionsnivå (se punkterna 34–35).

48

Rekommendation 5 – Rationalisera prestationssystemet
Kommissionen bör rationalisera förfarandet för godkännande av prestationsplaner. I detta
syfte bör den aktivt främja undantag från systemet när tjänster tillhandahålls på
marknadsmässiga villkor eller inom ramen för servicenivåavtal mellan tjänsteleverantörer
och luftrummets användare. När sådana villkor saknas bör kommissionen ha behörighet att
direkt fastställa bindande mål som bygger på bedömningen från organet för
prestationsgranskning.
Tidsfrist: senast 2019.
83. Genom prestationsramen övervakas ATM-prestationer på grundval av
nyckelutförandeindikatorer. Vissa av dem har dock ett antal brister. Bristerna begränsar
deras möjlighet att på ett tillbörligt sätt mäta ATM-prestationer inom olika nyckelområden.
Mer specifikt fångar de indikatorer som mäter kapacitet i form av förseningar endast en liten
del av den sammanlagda erfarenheten gate-till-gate för passagerare och mäter inte
effektiviteten under lågtrafikperioder. Inom miljöområdet återspeglar å ena sidan
flygningseffektivitet underväg element som leverantörer av flygtrafiktjänster inte
kontrollerar, samtidigt som den å andra sidan inte omfattar den vertikala aspekten av
flygningseffektivitet (se punkterna 30–33).
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Rekommendation 6 – Se över vissa nyckelutförandeindikatorer
För nästa referensperiod bör kommissionen vidta följande åtgärder:
a)

Angående kapacitet bör den säkerställa att nyckelutförandeindikatorer omfattar den
sammanlagda förseningen gate-till-gate, samtidigt som leverantörer av flygtrafiktjänster
fortfarande har en adekvat redovisningsskyldighet. Dessutom bör
nyckelutförandeindikatorer kunna mäta inte enbart kapaciteten att hantera
efterfrågetoppar, utan även huruvida resurser används effektivt under perioder med
både hög och låg trafik.

b)

Angående miljön bör nyckelutförandeindikatorer ändras så att de kan mäta ATMsystemets lyhördhet i förhållande till de flygbanor som luftrummets användare
efterfrågar, både vad gäller deras horisontella och vertikala dimensioner.

Tidsfrist: senast 2019.
84. Sesars utformnings- och utvecklingsfaser främjade nyckelintressenters åtagande om en
gemensam teknisk plan, och dess utvecklingsfas omvandlade en tidigare fragmenterad FoUmiljö till en samordnad sådan. Det gemensamma Sesar-företaget har offentliggjort tekniska
och operativa förbättringar och samlat dem i ett antal ”Sesar-lösningar”.
85. EU:s ursprungliga roll i Sesar-projektet har utvecklats när det gäller omfattning, tidsram
och ekonomisk omfattning, som alla har utökats väsentligt: den ursprungliga förväntningen
om en utvecklingsfas som skulle slutföras till 2013, och sedan överföras till näringslivspartner
för införande, har ersatts av en FoU-vision utan slutdatum som utvecklas kontinuerligt och
förutsätter långsiktigt EU-stöd. 2012 och 2015 års uppdateringar av generalplanen ledde till
väsentliga förändringar, både vad gäller innehåll och format, såväl som en successiv
uppskjutning av datumet för uppnående av målkonceptet: Sesars prestationsambitioner är
nu fastställda till 2035, inte 2020 som ursprungligen planerades.
86. Det föreligger en diskrepans mellan det gemensamma Sesar-företagets fastställda
rättsliga löptid och den planerade löptiden för det FoU-arbete som det förväntas utföra.
Detta hämmar redovisningsskyldigheten för det gemensamma Sesar-företaget i förhållande
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till genomförandet av generalplanen. Situationen förvärras av att det gemensamma Sesarföretaget inte rapporterar på tillbörligt vis om denna genomförandegrad.
87. År 2016 hade endast en liten del av den införda generalplanen genomförts, trots att
merparten av det EU-stöd som inledningsvis planerades för utvecklingsfasen hade utnyttjats
(700 miljoner euro). Detta har lett till att det gemensamma Sesar-företagets löptid förlängts
fram till 2024 och till att företaget beviljats ytterligare 585 miljoner euro i EU-finansiering
(se punkterna 50–72).
Rekommendation 7 – Se över EU:s stödstruktur för FoU inom ATM mot bakgrund av dess
mål
I enlighet med principerna om bättre lagstiftning bör politiska beslut utarbetas på ett öppet
sätt som medger insyn, med bästa tillgängliga bevis som underlag och ett omfattande
deltagande av intressenter.
Kommissionen bör därför, om den föreslår att fortsätta finansieringen av FoU-insatser inom
ATM efter 2024,
a)

på lämpligt sätt motivera EU-stödet, i synnerhet varför stödet bör fortsätta, vad det ska
uppnå, till vilket datum det ska ske och vilket belopp i offentligt stöd som skulle krävas
för att maximera stödets valuta för pengarna,

b)

analysera huruvida det gemensamma Sesar-företaget, en tillfällig struktur, är lämpligt
för att genomföra denna långsiktiga FoU-insats och, om så inte är fallet, göra de
anpassningar som krävs.

Tidsfrist: senast 2020.
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Rekommendation 8 – Stärka det gemensamma Sesar-företagets redovisningsskyldighet
Kommissionen bör stärka det gemensamma Sesar-företagets redovisningsskyldighet genom
att definiera tydliga och tidsbestämda etappmål, med en tillhörande budget, för att
genomföra generalplanen. Kommissionen bör också kräva att det gemensamma Sesarföretaget regelbundet rapporterar om sina framsteg med avseende på planens fullständiga
genomförande.
Tidsfrist: senast 2018.
88. Även om de presenteras i varje upplaga av ATM-generalplanen på en övergripande nivå,
inleddes enskilda FoU-projekt utan en kostnads-nyttoanalys som angav storleken på det
problem som skulle hanteras och visade att den anslagna investeringen sannolikt skulle
generera en nettovinst. Vissa projekt påverkades av den ändring av tillämpningsområden
som genomfördes inom ramen för uppdateringarna av generalplanen och ledde endast till
en del av de resultat som ursprungligen planerades (se punkt 72).
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Rekommendation 9 – Prioritera EU-stöd till FoU-lösningar som främjar defragmentering
och en konkurrensutsatt miljö
Kommissionen bör säkerställa följande:
a)

Att endast projekt med ett påvisat mervärde för nätverket stöds av EU-finansiering. Detta skulle
exempelvis kunna uppnås genom att man inför ett system genom vilket projektens mervärde
för nätverket utvärderas, genom exempelvis en behovsanalys eller en kostnads-nyttoanalys av
projekten.

b)

Att EU-finansiering, inom ramen för det gemensamma Sesar-företaget, prioriteras för
FoU-lösningar inom ATM som främjar defragmentering, interoperabilitet, gemensam
användning av infrastruktur och gynnar förutsättningarna för en konkurrensutsatt miljö.

Tidsfrist: tillämpligt för nyfinansierade projekt, från och med 2018.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning II, med ledamoten Iliana Ivanova som
ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 11 oktober 2017.
För revisionsrätten

Klaus-Heiner Lehne
ordförande
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BILAGA I
Tidslinje för det gemensamma europeiska luftrummet
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BILAGA II
En sammanfattning av den analys som gjorts av ett urval av Sesars projekt och verksamhet
inom FoU
Revisionsteamet gjorde ett urval med elva FoU-projekt, fyra demonstrationsverksamheter
och en studie, som alla genomförts inom ramen för det gemensamma Sesar-företaget. För
var och en gjordes en utförlig granskning, som inriktades på den behovsbedömning som
ledde till lanseringen av varje projekt, tillhandahållandet av deras resultat och hur dessa
användes, antingen i ett operativt sammanhang eller inom ytterligare FoU.
Generellt observerade vi följande:
Det förelåg en tydlig logisk grund bakom varje projekt, och dess koppling till ATMgeneralplanen kunde fastställas. Inget av FoU-projekten i urvalet lanserades dock på
grundval av en kostnads-nyttoanalys som angav storleken på det problem som hanteras och
visade att investeringen sannolikt skulle generera en nettovinst. Även om en övergripande
kostnads-nyttoanalys för Sesar togs fram inom ramen för utformningsfasen möjliggjorde den
inte att slutsatser kunde dras om den relativa kostnadsnyttan för enskilda projekt.
Fem av elva FoU-projekt och tre av fyra demonstrationsverksamheter ledde inte till alla de
ursprungligen överenskomna resultaten. I viss utsträckning berodde detta på den
omfördelning som g det gemensamma Sesar-företaget gjorde för att fokusera på ett mer
begränsat antal resultat, men även på bristfällig planering av några
demonstrationsverksamheter. Även om demonstrationsverksamheterna i urvalet i allmänhet
slutfördes i tid noterades förseningar på mellan två och 34 månader för sju av de elva FoUprojekten i urvalet.
När revisionen gjordes hade endast ett litet antal resultat integrerats i lösningar som införts i
faktiska operativa miljöer. För de elva FoU-projekten gällde följande: i fyra hade de
tillhandahållna resultaten delvis tagits i verkligt operativt bruk, i fem kommer ytterligare
forskning att krävas för att faktiska fördelar ska skapas, en lösning avbröts i slutet av
forskningsverksamheten eftersom den inte hade resulterat i de förväntade fördelarna, och
ett projekt tillhandahölls som planerat och dess resultat användes i samband med
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uppdateringarna av generalplanen. I de fall resultaten kom till användning gjordes det ingen
systematisk mätning av de driftsfördelar som de medförde. Ingen av de fyra verksamheter
som var avsedda att demonstrera specifika funktioner för leverantörer av flygtrafiktjänster
och luftrummets användare infördes.
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BILAGA III
Prestations- och avgiftssystemen
Prestationssystemet syftar till att förbättra kvaliteten på flygtrafiktjänster genom att
fastställa bindande mål som gäller för leverantörer av flygtrafiktjänster. Avgiftssystemet
syftar till att förbättra insynen och kostnadseffektiviteten genom att inrätta regler för
beräkningen av trafikavgifter.
Båda system baseras i huvudsak på Eurocontrols tidigare arbete och förfaranden. Vad gäller
prestationsmätning antogs 2009 mått som redan användes av Eurocontrol 60 inom ramen för
EU:s prestationssystem. I figuren nedan förtecknas de nyckelutförandeområden och
respektive nyckelutförandeindikatorer som användes under de två referensperioder för vilka
systemet hittills har tillämpats.

60

Sedan 1998 ger Eurocontrols kommitté för kvalitets- och produktionsövervakning oberoende
rådgivning till Eurocontrols styrande organ genom att använda utförandeindikatorer och
publicera prestationsgranskningsrapporter.
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Nyckelutförandeindikatorer för varje referensperiod

Referensperiod 1
(RP1)
2012–2014

Referensperiod 2
(RP2)
2015–2019

Nyckelutförandeindikatorer

Nyckelutförandeindikatorer

SÄKERHET

Tre indikatorer för
bedömning av
förvaltningen av
säkerhetsförfaranden 1

Tre indikatorer för
bedömning av
förvaltningen av
säkerhetsförfaranden 1

MILJÖ

Horisontell
flygningseffektivitet för den
senast inlämnade
färdplanen

Horisontell
flygningseffektivitet för den
senaste färdplanen och för
den faktiska flygbanan

KAPACITET

ATFM-förseningar underväg
per flygning

ATFM-förseningar underväg
och vid ankomst per
flygning

KOSTNADSEFFEKTIVITET

Fastställd enhetskostnad för
flygtrafiktjänster underväg

Fastställd enhetskostnad för
flygtrafiktjänster underväg
och terminaltjänster

Nyckelutförande
områden

1

Ändamålsenlighet för säkerhetsförvaltning, tillämpning av klassificeringsschemat för allvarlighetsgrad
samt tillämpning av en rättvisekultur.

På liknande vis återfinns ursprunget till avgiftssystemet för det gemensamma europeiska
luftrummet i Eurocontrols multilaterala avtal om inkassering av undervägsavgifter som
undertecknades 1970. År 2009 infördes genom det andra paketet för det gemensamma
europeiska luftrummet en väsentlig förändring av avgiftssystemet, nämligen att den
fullständiga kostnadsåtervinningen ersattes med ett system som baseras på förutbestämda
kostnader. Istället för att täcka alla kostnader som uppstått vid tillhandahållandet av
flygtrafiktjänster fastställs genom systemet i förväg de maximala kostnaderna som ska täckas
under varje år för en fastställd referensperiod i förhållande till den prognosticerade trafiken.
Denna förändring syftar främst till att åstadkomma kostnadseffektivitet: genom att man på
förhand har satt ett tak för kostnaderna för flygtrafiktjänster kommer leverantörer av
flygtrafiktjänster att belönas om deras faktiska kostnader ligger under denna nivå genom att
de kan behålla mellanskillnaden; däremot kommer leverantörer av flygtrafiktjänster inte att
kunna debitera luftrummets användare mer än de förutbestämda avgifterna utan måste
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själva stå för alla kostnader utöver dessa. Denna funktion i systemet definieras som
”kostnadsdelningsmekanismen”.
Det finns en stark koppling mellan prestations- och avgiftssystemen, eftersom de
enhetsavgifter som följer av avgiftssystemet måste stämma överens med de mål för
kostnadseffektivitet som fastställts genom prestationsplanerna för varje avgiftszon.
Prestationsmål för kostnadseffektivitet och beräkning av enhetsavgifter

Beräkningen av enhetsavgifter sker enligt följande:
(i) Utgångspunkten utgörs av den fastställda kostnadsbas som används för definitionen
av målen för fastställda enhetskostnader för varje avgiftszon i prestationsplanerna.
De lokala målen för fastställda enhetskostnader måste stämma överens med
kostnadseffektivitetsmålen för hela EU. Överensstämmelsen bedöms av
kommissionen med stöd från organet för prestationsgranskning.
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(ii) Den fastställda kostnadsbasen för en avgiftszon består av summan av de
uppskattade kostnader som kan beaktas för de olika enheter som tillhandahåller
flygtrafiktjänster. Vad som utgör kostnader som kan beaktas fastställs i
lagstiftningen. Merparten av dessa kostnader uppkommer hos den nationella
leverantören av flygtrafiktjänster, men de kan även innefatta andra enheters
kostnader, vanligtvis andra mindre leverantörer av flygtrafiktjänster, i
förekommande fall, leverantörer av flygvädertjänst, nationella tillsynsmyndigheter
(övervakningskostnader) och nationella bidrag till Eurocontrol. Vad gäller dessa
kostnaders natur utgörs huvuddelen av personalkostnader (ungefär 60 % på nivån
för det gemensamma europeiska luftrummet) följt av andra driftskostnader,
avskrivningar och kapitalkostnader (avkastning på eget kapital).
(iii) Vissa justeringar, antingen positiva eller negativa, kan göras av de fastställda
kostnaderna:
•

Inflation. Skillnaden mellan faktisk och prognosticerad inflation.

•

Trafikriskdelning. Detta är ett kompensationssystem för leverantörer av
flygtrafiktjänster och luftrummets användare för avvikelser av trafiken från
prognoser. Inom vissa trafikband och kompensationsgränser som fastställs i
lagstiftningen ska leverantörer av flygtrafiktjänster ersätta luftrummets
användare om den faktiska trafiken ökar mer än vad som prognosticerats, och
omvänt får leverantörer av flygtrafiktjänster debitera ytterligare belopp om
den faktiska trafiken utvecklar sig sämre än vad som prognosticerats.

•

Incitamentsystem. Detta återspeglar den ekonomiska bonus eller straffavgift
som tillskrivs leverantörer av flygtrafiktjänster för uppnådda resultat inom
prestationsområdena kapacitet och miljö i förhållande till de mål som fastställts
i prestationsplanerna. Bonusar och straffavgifter innebär ytterligare respektive
reducerade avgifter från leverantörer av flygtrafiktjänster till luftrummets
användare.

•

Kostnader undantagna från kostnadsdelning. Vissa kostnader som uppbärs av
leverantörer av flygtrafiktjänster är undantagna från den ovan beskrivna
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”kostnadsdelningsmekanismen” eftersom leverantörer av flygtrafiktjänster inte
anses kunna kontrollera dem. De inbegriper följande: oförutsedda förändringar
av nationella pensionslagar, av pensionskostnader, av nationell
skattelagstiftning och av kostnader eller intäkter som härrör från
internationella avtal; väsentliga förändringar av räntesatser för lån, och
oförutsedda nya kostnadsposter som inte täcks i prestationsplanerna. För
dessa undantagna kostnader sker en justering för att säkerställa att de ersätts
fullt ut.
•

Omstruktureringskostnader. Genom lagstiftningen medges återvinning av
omstruktureringskostnader för leverantörer av flygtrafiktjänster som är
föremål för en nyttokalkyl som visar en nettovinst för luftrummets användare
och för kommissionens godkännande. Under RP1 och hittills under RP2 har inga
omstruktureringskostnader debiterats av någon leverantör av flygtrafiktjänster.

•

Överföringar från tidigare rapporteringsperioder. Detta utgörs av kostnader
som inte återvunnits, som ådragits av leverantörer av flygtrafiktjänster inom
ramen för det tidigare systemet med fullständig återvinning av kostnader och
som har godkänts för återvinning under de efterföljande referensperioderna.

•

Övriga intäkter. De intäkter som uppkommer för leverantörer av
flygtrafiktjänster utöver trafikavgifter med anknytning till det reglerade
tillhandahållandet av flygtrafiktjänster ska dras av. Detta inbegriper nationell
offentlig finansiering, EU:s stödprogram, kommersiella och andra intäkter.

(iv) Slutligen divideras den resulterande nettokostnadsbasen med trafikprognosen
(uttryckt i tjänstenheter) för att erhålla enhetsavgiften för varje år som ska
debiteras luftrummets användare för tillhandahållande av flygtrafiktjänster i
motsvarande avgiftszon. Trafikprognoserna är de som inbegrips i
prestationsplanerna.
Sedan referensåret 2014 offentliggörs de årliga avgifterna per avgiftszon i ett beslut från
kommissionen, förutsett att de anses stämma överens med bestämmelserna om
prestations- och avgiftssystemen.
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De uppgifter som regelbundet tillhandahålls om faktisk utveckling av kostnader inom ramen
för avgiftssystemet används slutligen till uppföljningen av kostnadseffektivitetsområdet i
prestationsplanerna och utgör ett centralt underlag vid tidpunkten för diskussion av och
fastställande av målen för kostnadseffektivitet för den efterföljande referensperioden
.
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BILAGA IV
Genomförande av prestationsplanen
Förfarande för antagande av målen för hela EU när det gäller kostnadseffektivitet för RP2
•

I september 2013 föreslog organet för prestationsgranskning ursprungligen en
reducering av genomsnittliga enhetsavgifter underväg per år på 4,6 %.

•

Kommissionen beslutade att föreslå ett mer ambitiöst mål på 4,9 % i kommittén för det
gemensamma luftrummet. Medlemsstaterna menade att ytterligare reduceringar av
avgifter utöver vad som hade avtalats under RP1 vore svåra att uppnå och skulle
påverka kapaciteten.

•

Till följd av en brist på stöd i kommittén för det gemensamma luftrummet erbjöd
kommissionen två nya alternativ: antingen en reducering av enhetsavgifter underväg på
4,6 % med användning av en prognos på en årlig trafiktillväxt på 2,6 % eller en
reducering av enhetsavgifter underväg på 3,3 % med användning av en prognos på en
årlig trafiktillväxt på 1,2 %.

•

Trots att kommissionen förordade det alternativ som skulle leda till en större reducering
av enhetsavgifter, i syfte att nå bättre balans mellan intressena hos luftrummets
användare och leverantörer av flygtrafiktjänster, tvingades kommissionen genom
bristen på en kvalificerad majoritet till stöd för detta, att godta det andra, mindre
ambitiösa, alternativet.

•

Målen för hela EU antogs formellt i ett beslut från kommissionen den 11 mars 2014
med en försening på två månader efter den tidsfrist som föreskrevs i lagstiftningen
(tolv månader före referensperiodens inledande).
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Prestationsplan och förfarande för antagande av mål för FABEC (funktionellt luftrumsblock
i Centraleuropa)

KOMMISSIONENS SVAR PÅ EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS SÄRSKILDA
RAPPORT
”GEMENSAMT EUROPEISKT LUFTRUM: EN FÖRÄNDRAD KULTUR MEN INTE ETT
GEMENSAMT LUFTRUM”
SAMMANFATTNING
I. Med flygledningstjänst (Air Traffic Management, ATM) avses den dynamiska, integrerade
hanteringen av flygtrafiken och luftrummet, däribland flygtrafikledningstjänster, luftrumsplanering
och flödesplanering (definition 10 i förordning (EG) nr 549/2004). Dessutom tillhandahålls
flygbriefing till användarna som flygtrafiktjänster till stöd för flygtrafikledningstjänster,
flödesplanering och luftrumsplanering.
VII. Kommissionen och organet för prestationsgranskning (Performance Review Body, PRB)
övervakar flygtrafiktjänsternas prestationer med jämna mellanrum. När det gäller misslyckandet
med att uppnå kapacitetsmålen under de senaste två åren är kommissionen i färd med att begära in
förslag från medlemsstaterna avseende vilka korrigerande åtgärder som krävs inom ramen för den
befintliga lagstiftningen. Dessa åtgärder bör syfta till att rätta till situationen och förbättra
kapaciteten under kommande år.
Kommissionen anser att målen för kostnadseffektiviteten baseras på fastställda enhetskostnader.
Även om kommissionen medger att kostnadseffektiviteten bör förbättras ytterligare och att målen
hade kunnat vara mer ambitiösa har de fastställda målen faktiskt uppnåtts. Detta har skett oberoende
av det faktum att den nuvarande lagstiftningen möjliggör ett antal justeringar utöver målen
(däribland återvinning av kostnadsposter från tiden innan prestationssystemet infördes), och att
enhetsavgifterna till följd av detta inte har minskat i samma takt som målen för
kostnadseffektiviteten i prestationssystemet.
VIII. Kommissionen anser att resultaten av prestations- och avgiftssystemen även bör utvärderas i
jämförelse med den period då dessa system inte hade trätt i kraft. Av figur 1 framgår att nivån på
förseningarna och kostnaderna har varit stabil sedan år 2011. Före denna period förekom endast en
sporadisk övervakning av prestationerna som inte garanterade att förseningarna och kostnaderna låg
inom godtagbara nivåer.
IX. Kommissionen är medveten om att vissa nationella tillsynsmyndigheter inte har tillräckliga
resurser. Kommissionens förslag avseende SES2+ syftade till att kompensera för denna brist, bland
annat genom att göra de nationella tillsynsmyndigheterna mer oberoende.
X. Kommissionen anser att den främsta orsaken till att antagandet av målen är en långdragen och
komplicerad process är det kommittéförfarande för granskning som krävs enligt den grundläggande
lagstiftningen för antagandet av målen. I sitt förslag avseende omarbetningen av lagstiftningen om
ett gemensamt europeiskt luftrum (SES 2+) föreslog kommissionen andra alternativ. Erfarenheten
har visat att kommissionen och andra myndigheter som lagstiftar om flygtrafiktjänster behöver en
större självständighet när målen ska fastställas och att medlemsstaterna inte har en tillräckligt klar
bild för att kunna vara delaktiga i beslut som påverkar andra medlemsstater.
XI. Kommissionen anser att Sesar-projektet och det gemensamma Sesar-företaget är fullständigt
anpassade till de relevanta regelverken, som dessutom har utvecklats med tiden.
Kommissionen anser även att det gemensamma Sesar-företaget har en mer stabil vision för det
framtida ATM-system som har utvecklats genom dess offentlig-privata partnerskap och formellt
antagits i den europeiska generalplanen för flygledningstjänst och det gemensamma företagets
arbetsprogram. Generalplanen, visionen och det gemensamma Sesar-företagets arbete har utvecklats
sedan år 2007 som en anpassning till den föränderliga luftfartsmiljön och resultaten av
utvecklingsfasen. Regelverket har också utvecklats i samma takt.
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Kommissionen anser att det gemensamma Sesar-företagets redovisningsskyldighet
nödvändigtvis påverkas av denna utveckling, som till och med kan ha förstärkts.

inte

Kommissionen förstår att revisionsrätten vill göra en särskild granskning av Sesars installationsfas
och välkomnar detta. Bedömningen av hur ”Sesar-projektet” har bidragit till den europeiska
flygledningstjänstens prestationer måste, åtminstone ur ett operativt perspektiv, ta hänsyn till
resultaten av alla faser i projektet. De verkliga prestationsvinsterna kan inte mätas förrän Sesarlösningarna har införts och tagits i bruk över hela det europeiska ATM-nätverket.
XII. Se kommissionens svar på rekommendationerna 1 till 9.
INLEDNING
2. Med ATM avses den dynamiska, integrerade hanteringen av flygtrafiken och luftrummet,
däribland flygtrafikledningstjänster, luftrumsplanering och flödesplanering (definition 10 i
förordning (EG) nr 549/2004). Dessutom tillhandahålls flygbriefing till användarna som
flygtrafiktjänster till stöd för flygtrafikledningstjänster, flödesplanering och luftrumsplanering.
IAKTTAGELSER
19. Högnivåmålen formulerades år 2005. Vid den tidpunkten förväntades flygtrafiken växa med 3–
4 % per år.
21. Kommissionen anser att högnivåmålen ska betraktas som målsättningar och gav förslag på
politiska riktlinjer för att främja behovet av åtgärder. De uttrycktes på ett kvalitativt sätt, och
eftersom de inte mättes gentemot ett specifikt utgångsår hänfördes de till tidsfristen för år 2025. De
prestationsmål som har fastställts inom ramen för prestationssystemet baseras däremot på
väldefinierade utförandeindikatorer och fastställdes först efter en djupgående analys av
underliggande antaganden och motiveringar.
26.
a) Kommissionen och organet för prestationsgranskning övervakar flygtrafiktjänsternas verksamhet
med jämna mellanrum. När det gäller misslyckandet med att uppnå kapacitetsmålen under de
senaste två åren är kommissionen i färd med att begära in förslag från medlemsstaterna avseende
vilka korrigerande åtgärder som krävs inom ramen för den befintliga lagstiftningen. Dessa åtgärder
bör syfta till att rätta till situationen och förbättra kapaciteten under kommande år.
b) Kommissionen anser att målen för kostnadseffektiviteten baseras på fastställda enhetskostnader.
Även om kommissionen medger att kostnadseffektiviteten bör förbättras ytterligare och att målen
hade kunnat vara mer ambitiösa har de fastställda målen faktiskt uppnåtts. Detta har skett oberoende
av det faktum att den nuvarande lagstiftningen möjliggör ett antal justeringar utöver målen
(däribland återvinning av kostnadsposter från tiden innan prestationssystemet infördes), och att
enhetsavgifterna till följd av detta inte har minskat i samma takt som målen för
kostnadseffektiviteten i prestationssystemet.
c) Kommissionen hänvisar till revisionsrättens iakttagelser i punkt 31 och svaret på samma punkt.
28. Kommissionen anser att prestationssystemet utgör hörnstenen i den prestationsbaserade
strategin för initiativet om ett gemensamt luftrum.
29. Kommissionen anser att högnivåmålen ska betraktas som målsättningar och gav förslag på
politiska riktlinjer för att främja behovet av åtgärder. De uttrycktes på ett kvalitativt sätt, och
eftersom de inte mättes gentemot ett specifikt utgångsår hänfördes de till tidsfristen för år 2025. De
prestationsmål som har fastställts inom ramen för prestationssystemet baseras däremot på
väldefinierade utförandeindikatorer och fastställdes först efter en djupgående analys av
underliggande antaganden och motiveringar.
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30. Kommissionen anser att inrättandet av prestationssystemet och dess indikatorer utgjorde ett stort
framsteg genom dess prestationsbaserade strategi som avvek från den gamla
prestationsövervakningen. Indikatorerna fastställdes på grundval av de uppgifter som fanns
tillgängliga och intressenternas redovisningsskyldighet.
31. Kommissionen anser att den vertikala effektiviteten även beror på faktorer som inte kan
kontrolleras av leverantörerna av flygtrafiktjänster (flygplanering, flygplatskapacitet, begränsningar
på grund av buller eller terräng).
32. Kommissionen anser att det måste finnas tillräckliga historiska uppgifter för att kunna fastställa
mål för indikatorerna. Detta var inte fallet för vissa av indikatorerna inom terminalområdet när
målen fastställdes för referensperiod 2 (RP2). Möjligheten att slå ihop indikatorer som avser olika
faser av flygningen (förseningarna ”gate-till-gate”) beror på vilka mätvärden som används och
behovet att kunna fördela ansvaret för dessa förseningar till olika enheter för flygkontrolltjänst.
33. Även om det för närvarande inte finns någon specifik indikator för mätning av kapaciteten vill
kommissionen klargöra att denna aspekt övervakas kontinuerligt inom ramen för
nätverksfunktionernas prestation.
35. Kommissionen anser att den främsta orsaken till att antagandet av målen är en långdragen och
komplicerad process är det kommittéförfarande för granskning som krävs enligt den grundläggande
lagstiftningen för antagandet av målen. I sitt förslag avseende omarbetningen av lagstiftningen om
ett gemensamt europeiskt luftrum (SES 2+) föreslog kommissionen andra alternativ. Erfarenheten
har visat att kommissionen och andra myndigheter som lagstiftar om flygtrafiktjänster behöver en
större självständighet när målen ska fastställas och att medlemsstaterna inte har en tillräckligt klar
bild för att kunna vara delaktiga i beslut som påverkar andra medlemsstater.
37.
a) Kommissionen är medveten om att vissa nationella tillsynsmyndigheter inte har tillräckliga
resurser. Kommissionens förslag avseende SES2+ syftade till att kompensera för denna brist, bland
annat genom att göra de nationella tillsynsmyndigheterna mer oberoende.
b) Kontrollen av vilka kostnader som kan beaktas ska i första hand utföras av de nationella
tillsynsmyndigheter som är ansvariga för utarbetandet av prestationsplanerna, tillsynen av
prestationerna samt övervakningen av planerna och målen för prestationerna.
c) Kommissionen tog initiativ till en undersökning avseende kostnadsfördelningen mellan
undervägs- och terminaltjänster år 2015. Resultatet av denna undersökning beaktas nu i
granskningen av förordningarna om prestations- och avgiftssystemen före referensperiod 3 (RP3).
Alla eventuella ändringar av redovisningsförfarandena måste även utvärderas mot bakgrund av den
administrativa börda som ändringarna kan leda till.
d) Kommissionen känner till detta problem och arbetar på lösningar i samband med den pågående
granskningen av förordningarna om prestations- och avgiftssystemen.
38. Kommissionen påpekar att det befintliga regelverket definierar bindande kriterier som måste
vara uppfyllda vid inrättandet av funktionella luftrumsblock. När regelverket antogs bedömdes
dessa kriterier vara tillräckliga för att möjliggöra en defragmentering av det europeiska luftrummet.
Detta är skälet till att kommissionen inledde överträdelseförfaranden mot medlemsstaterna.
47. Kommissionen vill klargöra att denna jämförelse mellan USA och EU görs enligt
samarbetsmemorandumet mellan USA och EU, med stöd av Eurocontrol. Jämförelsen tar emellertid
inte hänsyn till de två systemens komplexitet och särdrag, eftersom den baseras på enkla
indikatorer. Därför bör analysen av produktivitetsnivåerna även baseras på djupgående analyser vid
nivån för de operativa enheterna (flygtrafikledningscentralerna) så att stordriftsfördelarna kan
påvisas fullt ut.
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48. Kommissionen betonar att denna analys av flygtrafikledningscentralerna inte är fullständigt
utvecklad och att det kan vara för tidigt att dra slutsatser om stordriftsfördelarna. Faktum är att de
mindre flygtrafikledningscentralerna i Europa i vissa fall är mindre kostsamma än de större
flygtrafikledningscentralerna.
59.
a) Kommissionen bekräftar att det i inrättandeförordningen för det gemensamma Sesar-företaget
anges ett slutdatum för det gemensamma företaget som infaller före FoU-verksamhetens beräknade
varaktighet inom ATM-generalplanen. Kommissionen anser emellertid att detta inte nödvändigtvis
är en motsägelse.
b) Kommissionen anser att det gemensamma Sesar-företagets roll i upprätthållandet av den
europeiska ATM-generalplanen är i linje med regelverket.
60. Kommissionen hänvisar till sitt svar i punkt 59 b. Kommissionen håller med om att det
nuvarande regelverket kan förbättras för att uppnå kontinuitet i det gemensamma Sesar-företagets
arbete genom en smidigare övergång från en finansiell ram till en annan. Kommissionen anser
emellertid att regelverket inte innebär någon risk för projektets effektivitet eller det gemensamma
Sesar-företagets redovisningsskyldighet. Dessa aspekter är kopplade till de arbetsprogram som
omfattar det gemensamma företagets lagstadgade varaktighet enligt förordning (EU) nr 721/2014.
Sesar-projektet har inrättat och anslutit alla sina tre faser som planerat och har infört Sesar-lösningar
sedan 2014.
62. Kommissionen anser att processen för godkännande av uppdateringar av den europeiska ATMgeneralplanen har tagit tillräcklig hänsyn till luftrummets användare. Luftrummets användare
representeras enligt förordningarna av det gemensamma Sesar-företagets styrelse med 10 % av
rösträtterna, vilket motsvarar den största andelen av röster bortsett från de två grundande
medlemmarna (EU och Eurocontrol).
63. Kommissionen anser att FoU-verksamheten är avsedd att bevisa och godkänna driftsprinciper
och tillhörande teknik vars genomförbarhet inte är känd sedan tidigare. Mot bakgrund av detta är
omprövningen av deras tillämpningsområde över tid ett naturligt och effektivt sätt att använda deras
resultat och de medel som tilldelats till projekten på bästa sätt.
64. Kommissionen hänvisar till sitt svar på punkt 63. Kommissionen tillägger att återkopplingen
från införandeaktiviteterna gav möjlighet att granska dessa aktiviteter.
Gemensamt svar på punkterna 68, 69, 72 a och 72 c
Kommissionen hänvisar till sina svar på revisionsrättens synpunkter i punkterna XI och 59.
72.
d) Kommissionen anser att FoU-verksamheten är avsedd att bevisa och godkänna driftsprinciper
och tillhörande teknik vars genomförbarhet inte är känd sedan tidigare. Mot bakgrund av detta är
omprövningen av deras tillämpningsområde över tid ett naturligt, ofrånkomligt och effektivt sätt att
använda deras resultat på bästa sätt.
SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
73. Med ATM avses den dynamiska, integrerade hanteringen av flygtrafiken och luftrummet,
däribland flygtrafikledningstjänster, luftrumsplanering och flödesplanering (definition 10 i
förordning (EG) nr 549/2004). Dessutom tillhandahålls flygbriefing till användarna som
flygtrafiktjänster till stöd för flygtrafikledningstjänster, flödesplanering och luftrumsplanering.
77. Kommissionen betonar att det ursprungliga konceptet med ett gemensamt europeiskt luftrum
var att det skulle skapas ”genom en stegvis mer integrerad förvaltning av luftrummet och utveckling
av nya koncept och förfaranden för flygledningstjänst” (skäl 3 i förordning (EG) nr 551/2004).
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Detta koncept förverkligades aldrig i en operativ vision med en mer optimal indelning av
luftrummet vad gäller antalet flygtrafikledningscentraler. Initiativet med funktionella luftrumsblock
har inte heller lett till några påtagliga resultat inom detta område.
78. Kommissionen anser att högnivåmålen ska betraktas som målsättningar och gav förslag på
politiska riktlinjer för att främja behovet av åtgärder. De uttrycktes på ett kvalitativt sätt, och
eftersom de inte mättes gentemot ett specifikt utgångsår hänfördes de till tidsfristen för år 2025. De
prestationsmål som har fastställts inom ramen för prestationssystemet baseras däremot på
väldefinierade utförandeindikatorer och fastställdes först efter en djupgående analys av
underliggande antaganden och motiveringar.
Rekommendation 1 – Se över högnivåmålen
Kommissionen godtar rekommendationen.
Kommissionen vill likväl understryka att, som erfarenheten definitivt har visat, fastställandet av
långsiktiga högnivåmål för det gemensamma europeiska luftrummet medför en risk för att de blir
irrelevanta i ett senare skede, även om de baseras på en djupgående analys. ATM-gemenskapen
måste ta sitt fulla ansvar för att göra dessa mål uppnåbara. Ett av skälen till att initiativet om ett
gemensamt europeiskt luftrum ännu inte har lett till ett gemensamt luftrum är bristen på
gemensamma visioner/koncept för ATM-systemet efter dess moderniseringsprocess. Detta gäller
inte bara ur ett tekniskt perspektiv, utan även strukturen på systemets organisation och drift.
Kommissionen håller med om att det är lämpligt att försöka definiera sådana visioner/koncept,
vilket i slutändan kan leda till konkreta åtgärder för att förverkliga dem.
80. Kommissionen anser att resultaten av prestations- och avgiftssystemen även bör utvärderas i
jämförelse med den period då dessa system inte hade trätt i kraft. Av figur 1 framgår att nivån på
förseningarna och kostnaderna har varit stabil sedan år 2011. Före denna period förekom endast en
sporadisk övervakning av prestationen som inte garanterade att förseningarna och kostnaderna låg
inom godtagbara nivåer.
Rekommendation 2 – Analysera andra politiska alternativ för att motverka fragmentering
Kommissionen godtar rekommendationen och kommer att genomföra den på följande sätt.
Kommissionen har redan gjort flera försök att främja tillhandahållandet av flygtrafiktjänster på ett
mer integrerat sätt över gränserna. Förutom det misslyckade initiativet med funktionella
luftrumsblock, föreslog kommissionen år 2013 en revidering av SES-lagstiftningen (SES2+),
däribland en uppdelning av de så kallade infrastrukturtjänsterna.
Målet med detta förslag var att främja en mer konkurrenskraftig strategi för tillhandahållandet av
dessa tjänster eller deras tillhandahållande som gemensamma stödtjänster. Tyvärr lär SES2+förslaget fortfarande blockerat i förhandlingarna på interinstitutionell nivå. Inom ramen för
prestationssystemet föreslog och genomförde kommissionen år 2013 en bestämmelse som medger
återvinning av omstruktureringskostnader om en nyttokalkyl kan påvisa en nettovinst för
luftrummets användare över tid.
Medlemsstaterna har emellertid ännu inte utnyttjat denna bestämmelse. En modernisering av ATMinfrastrukturen baserad på fullständig digitalisering och industriella partnerskap skapar konkreta
möjligheter för ett integrerat eller gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster. Kommissionen
undersöker för närvarande denna möjlighet parallellt med behovet av konsolidering och
rationalisering av ATM-infrastrukturen inom ramen för Sesar-projektet, behovet av en ny
uppbyggnad av luftrummet och granskningen av prestationssystemet.
Rekommendation 3 – Säkerställ de nationella tillsynsmyndigheternas fullständiga oberoende
och deras kapacitet
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Kommissionen godtar rekommendationen.
Frågan om tillsynsmyndigheternas fullständiga oberoende och deras kapacitet att utföra sina
funktioner har redan behandlats av kommissionen i meddelandet om SES2+ (COM(2013) 408 final,
s. 6–7). En korrekt åtskillnad mellan tillsynsmyndigheterna och leverantörerna av flygtrafiktjänster
bör säkerställas för att ge tillsynsmyndigheterna möjlighet att verka på ett självständigt och effektivt
sätt.
Kommissionen påpekar att antagandet av SES2+ även är beroende av att medlagstiftarna agerar
snabbt.
Tidsfristen för denna rekommendation kan endast uppnås om det nuvarande stilleståndet för SES2+
åtgärdas.
Rekommendation 4 – Säkerställ att avgiftssystemen omfattas av inspektioner
Kommissionen godtar rekommendationen och kommer att genomföra den på följande sätt:
Kontrollen av vilka kostnader som kan beaktas ska i första hand utföras av de nationella
tillsynsmyndigheter som är ansvariga för utarbetandet av prestationsplanerna, tillsynen av
prestationerna samt övervakningen av planerna och målen för prestationerna.
Kommissionens insatser kan till exempel vara inriktade på de fall där medlemsstaterna har bett om
en granskning av deras prestationsplaner. Samtidigt kommer kommissionen att granska kraven för
godkännande under den pågående granskningen av förordningarna om prestations- och
avgiftssystemen före RP3.
Rekommendation 5 – Rationalisera prestationssystemet
Kommissionen godtar rekommendationen i den mån den ligger inom dess ansvarsområde.
Kommissionen påpekar att redan de nuvarande reglerna möjliggör undantag från systemet om
terminaltjänster, navigations- och övervakningstjänster (CNS), flygbriefingtjänster (AIS) och
flygvädertjänster (MET) tillhandahålls på marknadsmässiga villkor. Hittills har medlemsstaterna
endast i ett fåtal fall avseende terminaltjänster beslutat att de ska tillhandahållas på
marknadsmässiga villkor. Vad gäller kommissionens befogenheter att fastställa bindande mål kan
de endast verkställas efter en granskning av lagstiftningen om ett gemensamt europeiskt luftrum
(SES2+). De beror därför på rådets och Europaparlamentets åtgärder (däribland tidsfristen).
83. Kommissionen kommer att ta hänsyn till revisionsrättens synpunkter under den pågående
granskningen av förordningarna om prestations- och avgiftssystemen före RP3.
Rekommendation 6 – Se över vissa nyckelutförandeindikatorer
Kommissionen godtar rekommendationen och kommer att genomföra den på följande sätt:
När det gäller specifika indikatorer i prestationssystemet granskas dessa indikatorer för närvarande
före nästa referensperiod (RP3). Kommissionen kommer att ta hänsyn till revisionsrättens
synpunkter i samband med denna granskningsprocess. De nya eller omarbetade indikatorernas
genomförbarhet beror emellertid till stor del på tillgången till korrekta och relevanta uppgifter.
Kommissionens gemensamma svar på punkterna 85 och 86
Kommissionen hänvisar till sina svar på punkterna XI och 59.
Rekommendation 7 – Se över EU:s stödstruktur för FoU inom ATM mot bakgrund av dess
mål
Kommissionen godtar rekommendationen.
Kommissionen håller med om att det är nödvändigt att inrätta stabila strukturer för att säkerställa
kontinuiteten inom Sesars innovationscykel och tillhandahålla lämpliga rättsliga och finansiella
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instrument som även stöder samarbete med industriella partnerskap. En av Sesar-projektets främsta
styrkor är dess målsättning att involvera intressenter i alla processer. I detta avseende är Sesar ett
banbrytande unionsinitiativ som får växande stöd av intressenterna, i synnerhet genom det
gemensamma Sesar-företaget och ramarna för Sesars införande.
Kommissionen anser emellertid att resultaten av utvecklingsfasen, partnerskapets mogenhet och den
ökade insikten om de framtida utmaningarna för flygsektorn har gjort det möjligt att aktivera en
ATM-innovationscykel som kopplar samman alla de tre faserna i Sesar-projektet med dess partner
och bidrar till bredare prestationsmål för det gemensamma europeiska luftrummet. Detta är
resultatet av det arbete som främst leds av det gemensamma Sesar-företaget. Innovationscykeln och
dess underliggande genomförandemekanismer och organ gör att det i dag är möjligt att prioritera
lösningar som främjar flygledningstjänstens prestation genom ökad defragmentering och stärker den
europeiska industrins konkurrenskraft.
Kommissionen strävar efter att förstärka ett regelverk som kan stödja och vägleda dessa partnerskap
så att de uppnår unionens politiska mål. I samband med nästa fleråriga budgetram utvärderar
kommissionen möjliga alternativ för att koppla samman hela Sesars innovationscykel med
mekanismerna för det gemensamma europeiska luftrummet och integrera dess livscykelinriktade
strategi för luftfartspolitiken.
Rekommendation 8 – Stärka det gemensamma Sesar-företagets redovisningsskyldighet
Kommissionen godtar rekommendationen.
Kommissionen kommer att fortsätta att samarbeta med det gemensamma Sesar-företaget för att
stärka dess redovisningsskyldighet, vilken till stor del beror på medlemmarnas engagemang för en
gemensamt beslutad vision och ett effektivt regelverk för att uppnå den.
Mot bakgrund av resultaten av Sesars utvecklings- och införandefaser har Sesars vision (SESAR
2020), som den definieras i den senaste utgåvan av generalplanen för flygledningstjänst, nu
stabiliserats, vilket möjliggör en bättre anpassning av prioriteringarna, investeringarna och
inriktningen för EU-finansieringen. Alla medlemmar i det gemensamma Sesar-företaget är överens
om denna vision. Det är mycket viktigt att omvandla visionen till bindande årliga och fleråriga
arbetsprogram som definierar målen och milstolparna för det gemensamma Sesar-företagets arbete.
Rekommendation 9 – Prioritera EU-stöd till FoU-lösningar som främjar defragmentering och
en konkurrensutsatt miljö
Kommissionen godtar rekommendationen.
Kommissionen inser behovet av att förstärka insatserna för att prioritera FoU-lösningar som främjar
defragmentering, interoperabilitet och ett gemensamt utnyttjande av infrastrukturen och gynnar
villkoren för en konkurrensutsatt miljö. De nuvarande processerna för tilldelning av EU-medel ger
redan i dag möjlighet att utvärdera projektens relevans inom ramen för Sesars innovationscykel och
EU-medlens inverkan på tilldelningskriterierna. Kommissionen säkerställer att dessa kriterier
utvärderas noggrant i uppmaningarna att lämna in förslag.
Den nätverkscentrerade strategin ingår redan i Sesars innovationscykel. Nödvändig ATMfunktionalitet som har visat sig bidra till nätverksprestationen och kräver ett synkroniserat införande
har identifierats i generalplanen för flygledningstjänst. Denna funktionalitet kanaliseras in till
ramarna för genomförandet genom gemensamma projekt (förordning (EU) nr 409/2013) och införs
under samordning av Sesars införandeförvaltare. EU-medlen för införandet av Sesar är inriktade på
gemensamma projekt med hög prioritet inom det fleråriga programmet för fonden för ett
sammanlänkat Europa (FSE) och de tillhörande uppmaningarna att lämna in förslag.
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Som anges i svaret på rekommendation 7 kommer kommissionen att försöka skapa starkare
kopplingar med andra mekanismer för det gemensamma europeiska luftrummet och inrätta stabila
strukturer inom Sesars innovationscykel för att tillhandahålla lämpliga rättsliga och finansiella
instrument som fokuserar på mervärdet av nätverksprestationen.
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Händelse

Datum

Revisionsplanen antas / Revisionen inleds

11.5.2016

Den preliminära rapporten skickas till kommissionen (eller till ett
annat revisionsobjekt)
Den slutliga rapporten antas efter det kontradiktoriska förfarandet

24.7.2017

Svaren från kommissionen (eller från ett annat revisionsobjekt)
har tagits emot på alla språk

23.11.2017

11.10.2017

Vid den här revisionen granskade vi utvalda
nyckelkomponenter i initiativet om ett gemensamt
europeiskt luftrum, som syftar till att förbättra den
övergripande kvaliteten på systemet för
flygledningstjänsten (ATM).
Sammantaget drar vi slutsatsen att initiativet har svarat
mot ett tydligt behov och lett till en bättre
effektivitetskultur inom ATM. Den europeiska
luftrumsplaneringen är dock fortsatt fragmenterad, och
det gemensamma europeiska luftrummet som koncept
har ännu inte förverkligats. Trafikavgifterna har inte
reducerats särskilt mycket, och förseningarna på grund av
ATM har återigen börjat öka. Den tekniska pelaren inom
det gemensamma europeiska luftrummet, Sesarprojektet, har främjat samordning och tillhandahåller
gradvis tekniska förbättringar men har halkat efter sin
ursprungliga tidsplan och blivit väsentligt mycket dyrare
än förväntat. I realiteten har EU:s ingripande i Sesar
utvecklats från att ha mål med fastställda tidsfrister till
mer av ett åtagande utan slutdatum.
Vi lämnar ett antal rekommendationer till Europeiska
kommissionen och medlemsstaterna om hur det
gemensamma europeiska luftrummet kan bli
ändamålsenligare.
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