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Revisorerne undersøger programmet for modernisering af 
den europæiske lufttrafikstyring 
Den Europæiske Revisionsret er i gang med at udføre en revision af implementeringen af SESAR, 
programmet for teknologisk modernisering af lufttrafikstyringen i EU. Revisorerne vil undersøge, 
om implementeringen forvaltes godt, og om den vil bidrage til initiativet for det fælles 
europæiske luftrum (SES).  

SES sigter mod at forbedre den europæiske lufttrafikstyrings præstation ved på en række 
områder at flytte ansvaret fra en mellemstatslig praksis til EU. Initiativet har gradvis etableret et 
EU-dækkende regelsæt kombineret med SESAR, som støttes med finansielle incitamenter. 

"Lufttransport er et uundværligt led i EU's indre marked. Men lufttrafikstyringen i Europa er blevet 
ydet i et teknologisk fragmenteret miljø. Det har medført højere omkostninger og forsinkelser og 
haft negative konsekvenser for miljøet," siger George Pufan, det medlem af Den Europæiske 
Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. 

Revisorerne vil undersøge behovet for og udformningen af EU's intervention i SESAR's 
implementeringsfase, forvaltningen af de EU-midler, den har fået tildelt, og i hvilket omfang der 
reelt leveres præstationsforbedringer. De vil besøge EU-finansierede projekter i Tyskland, 
Grækenland, Frankrig, Litauen og Polen. 

Beretningen forventes offentliggjort i foråret 2019. 

Bemærkninger til redaktører 

I november 2017 offentliggjorde Den Europæiske Revisionsret særberetning nr. 18/2017 ("Det 
fælles europæiske luftrum: En ændret kultur, men ikke et fælles luftrum"), som dækkede en 
række af SES' regulative instrumenter samt SESAR-projektets definitions- og udviklingsfase. Den 
sidste fase - implementeringsfasen - blev med vilje udelukket fra revisionen i den forbindelse, 
fordi den først startede formelt i 2014. Nu er det muligt at dække denne fase, som støttes med 
2,5 milliarder euro fra EU-budgettet. 

 


