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A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítására 
irányuló projektről és a SESAR közös vállalkozás alapításáról

1. BEVEZETÉS

A légi közlekedés körülbelül 220 milliárd euróval járul hozzá európai szinten a 
bruttó hazai termékhez, a légi közlekedésben foglalkoztatottak száma 3,1 millió 
körül van. Az európai kohézió tekintetében is fontos szerepe van, mivel biztosítja a 
javak és személyek gyors és hatékony forgalmát, ugyanakkor pedig nélkülözhetetlen 
az elzárt területek megközelíthetősége szempontjából.

Az európai légi forgalom alakulásának előjelzései1 azt mutatják, hogy a légi 
forgalom megkétszereződik a következő húsz évben, sőt egyes régiókban – például 
Közép-Európában – megháromszorozódik.
Az európai légiközlekedési infrastruktúra kifejlesztése ezért elsődleges fontosságú az 
európai növekedés szempontjából. Az európai növekedés másfelől az erősen 
technológiai tartalmú nagy ipari projektek, mint amilyen a GALILEO (műholdas 
rádiónavigáció) vagy az ITER (nukleáris fúzió), lefolyásától is függ.

A SESAR ebbe a keretbe illeszkedik. Ez a projekt az új generációs európai 
légiforgalmi szolgáltatási rendszer megvalósítását célozza. A tét olyan 
technológiák, szervezési módozatok és ipari összetevők kidolgozása, amelyek 
képesek biztosítani a következő húsz évben a légi közlekedés biztonságát és 
folyamatosságát Európában és a világban.

A projekttel ugyanakkor az Európai Közösség az egységes európai égbolttal 
foglalkozó magas szintű munkacsoport elképzelésére és az Európai Repüléskutatási 
Tanácsadó Testület (ACARE) javaslataira reagál, amelyek a légiforgalom-irányítás 
„forradalmasítására” hívnak fel annak érdekében, hogy Európa meg tudjon felelni a 
gazdasági és társadalmi fejlődése által kiváltott kihívásoknak.
Az európai repülési ágazat fellendüléséhez való döntő jelentőségű hozzájárulása 
folytán a projekt a lisszaboni célkitűzés megvalósítását segíti elő, vagyis azt, hogy az 
Európai Unió „a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú 
társadalmává” váljon2. A hatástanulmány eredményei azt mutatják, hogy a projekt 
jelentős mértékben fogja támogatni az európai növekedést, és elősegíti Európában a 
nagy hozzáadott értéket jelentő munkahelyek teremtését.
Végezetül elmondható, hogy a projekt az Európai Tanács által meghatározott közös 
érdekű infrastruktúraprojektek3 közé tartozik.

  
1 Eurocontrol-előrejelzések
2 A SESAR bekerült a Bizottságnak a lisszaboni folyamathoz való különböző hozzájárulásaiba.
3 A Tanács 1994.10.24-i (94/C 309/02), 1995.11.17-i (95/C 317/01) és 1999.7.19-i (1999/C 222/01) 

állásfoglalása. Az Európai Parlament és a Tanács 1996.7.23-i 1692/96/EK határozata. A Bizottság 
2004.7.14-i COM(2004) 475 javaslata.
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2. A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÁS: A LÉGIKÖZLEKEDÉSI TEVÉKENYSÉGEK ALAPVETŐ 
ELEME

A légiforgalmi irányítás (ATC) feladata biztosítani a légijáratok biztonságát és 
rendszerességét. Ez ma már nagyrészt földi irányító és vezérlő eszközökön, és 
különösképpen a légiforgalmi irányítók munkáján alapul. A pilóták ugyanis 
gyakorlatilag nem sokat látnak a pilótafülkéből, a követendő útvonalat megadó 
légiforgalmi irányítók iránymutatásai alapján tájékozódnak.

2.1. Átalakulóban lévő intézményi szervezet
A 2004 márciusában elfogadott egységes európai égbolt4, amelynek végrehajtása már 
igencsak előrehaladott, a léginavigációs szolgáltatások szervezésében átfogó 
reformot valósít meg. Az egységes európai égbolt világosan meghatározza a 
feladatok és felelősségek felügyelő hatóságok és szolgáltatók közötti megoszlását, és 
határokon átnyúló légtérblokkokat vezet be. E blokkok lehetővé teszik, hogy az 
útvonalakat a tényleges forgalom alapján és ne a határok függvényében határozzák 
meg.

Hatékonyabb és a tagállamokkal és az iparral történt konzultáción alapuló új munka-
és döntéshozatali módszerek bevezetésével ez a reform az ágazat jelentős 
átszervezését eredményezi.

2.2. Elöregedő infrastruktúra
Bár ez a terület nagy lendülettel fejlődik és a rendszer átfogó teljesítménye sokat 
javult, a berendezések szempontjából előrehaladás csak kis mértékben tapasztalható.
A légiforgalomnak az utóbbi 20 évben észlelt jelentős növekedését nem követte a 
légiforgalmi irányítási rendszer lényegi korszerűsítése. Az információs társadalom 
korában a légiforgalmi irányító és a pilóta párbeszéde még mindig hang útján, a régi 
rádiós eszközök használatával történik5. Míg a pilótafülke egyre automatizáltabbá 
válik, a légiforgalmi irányítónak munkáját még mindig az esetleges problémák és 
akadályok előrelátására kell főként alapoznia. A légi közlekedés – a többi 
közlekedési módhoz viszonyítva rendkívül nagy – megbízhatósági és 
biztonságossági mutatójának fenntartását nagyrészt a személyzet lényeges 
növelésével érték el, így téve lehetővé a forgalom jobb megosztását, valamint erre 
szolgáltak az európai légiforgalmi irányítók összessége által tett erőfeszítések; 
azonban a munkamódszerek nem változtak. Mivel a rendszer kapacitási határához 
közeledik, minőségi ugrásra van szükség e téren.

2.3. Szükségszerű technológiai reform
A jelenlegi légiforgalmi irányítási rendszerek elavultságuk és túlzottan helyi 
sajátosságaik miatt kevéssé alkalmasak arra, hogy az európai légi közlekedés gyors, 
gazdaságos és megbízható fejlődését szolgálják, ugyanakkor ebben az ágazatban az 
igények változáson mennek keresztül:
– az utasok hatékony, elérhető árú és nagy biztonságú közlekedést szeretnének;

  
4 Az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló 549/2004/EK 

rendelet. A léginavigációs szolgálatok ellátásáról szóló 550/2004/EK rendelet. A légtér szervezéséről és 
használatáról szóló 551/2004/EK rendelet. Az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat 
átjárhatóságáról szóló 552/2004/EK rendelet.

5 Ez egyébként a frekvenciatorlódás miatt és az utasítást adó és a műveleteket elvégző személy közötti 
esetleges félreértések következtében biztonsági problémát jelent.
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– a környezet tiszteletben tartása alapvető követelménnyé válik a mobilitás 
harmonikus fejlődése szempontjából;

– 2001. szeptember 11. megmutatta, hogy a légi járművek a lakosság biztonságát 
fenyegető veszélyforrássá válhatnak.

A légi közlekedés ezen új közelítésmódjának figyelembevétele érdekében 
szükséges fejlődés nem támaszkodhat a jelenlegi rendszer alapjaira:
– A technológiák, melyek közül némelyek több tíz éves múltra tekinthetnek vissza, 

fejlődési képességük határához közelítenek, többek között a tekintetben, hogy a 
távközlés vagy a műholdas navigáció területén elért előrehaladást teljes mértékben 
ki tudják használni.

– A műszaki fejlődőképesség eme hiánya nevezetesen arra kényszeríti a légi 
járműveket, hogy előre meghatározott, változtathatatlan útvonalakat kövessenek, 
amelyek nem optimálisak az energiafogyasztás vagy a zajkibocsátás 
szempontjából.

– Az egyes rendszereknek a helyi sajátosságokhoz való túlzott alkalmazkodása 
ugyan lehetővé tette az üzemeltetőnek, hogy a forgalmi nyomást megfelelően 
kezelje, a rendszer egészére azonban kedvezőtlen hatással van, mivel nehezíti
mind a technikai, mind az üzemeltetési átjárhatóságot. 

– Nagy különbségek tapasztalhatók a légiforgalmi irányítás területén az Unió 
különböző országai között a felszereltségi szint és a jelenlegi teljesítmény 
szempontjából, ami árt az Unió összteljesítményének. 

Az ágazatban tapasztalható fejlődési tendenciák nem mutatnak szükségszerűen 
jó irányba:
– Jelenleg az európai légiforgalmi irányítási rendszer költségének alakulása (ma 

körülbelül 7 milliárd euro évente) globálisan arányos a forgalom növekedésével. 
Így szándékos beavatkozás hiányában és csupán a tendenciákat figyelembe vevő 
forgatókönyv szerint a légiforgalmi irányítás éves költsége 2020-ban 14 milliárd 
és 18 milliárd euro között lesz.

– Bár világszinten a légiközlekedési biztonság fokozatosan nagyon magas szintet ért 
el, az európai biztonsági adatok vizsgálata azt mutatja, hogy az utóbbi öt évben 
három olyan súlyos baleset történt, amely közvetlenül a légiforgalmi irányítás 
hiányosságaival volt összefüggésben6. A légiközlekedési események tekintetében 
a tendenciák elemzése továbbra is aggasztó képet mutat. Félő, hogy a Közösség 
kezdeményező hozzáállása (egyebek mellett az Európai Repülésbiztonsági 
Ügynökség létrehozásával, amelynek egyre fontosabb szerepet kell betöltenie a 
légi közlekedés biztonságának problémakörében míg végül ennek központi 
elemévé válik) ellenére a légi baleseti kockázat az európai uniós polgárok számára 
teljességgel elfogadhatatlan mértékű szintet ér el a forgalom jelentős sűrűsödése 
és a berendezések egyre nagyobb fokú avultsága miatt.

– A rendszerek jelenlegi nem koordinált fejlődése többletköltségeket eredményez és 
az új berendezések üzembe állításánál jelentős késedelmeket okoz, kétszeresen 
sújtva a felhasználókat költség és teljesítmény szempontjából, de a légiforgalmi 

  
6 Párizsban (Roissy) 2000-ben, Milánóban (Linate) 2001-ben, Überlingenben 2002-ben. Egyébként 

átlagban kilenc, a légiforgalmi irányítással közvetetten összefüggő baleset történik évente.
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irányítókat is hátrányosan érinti, mivel kevéssé fejlődőképes és gyenge 
teljesítményű eszközökkel7 kell dolgozniuk.

3. A SESAR-PROJEKT

3.1. SESAR: új generációs európai légiforgalmi irányítás
A légi forgalom növekedése arra kényszeríti Európát, hogy szembenézzen a 
légiforgalmi irányítási infrastruktúra korszerűsítésének halasztást nem tűrő 
szükségszerűségével. A légiforgalmi szolgáltatás radikális javításával a SESAR
lehetővé teszi a légtér korlátozottságával és a repülőtéri kapacitás komoly hiányával 
összefüggő problémák megoldását a létező infrastruktúra optimális kihasználása 
révén.
A SESAR az egységes európai égbolt technológiai vetülete: ezen keresztül a műszaki 
és üzmeltetési infrastruktúra követheti és támogathatja az intézményi reformot. A 
SESAR az egységes égbolt által engedélyezett szabályozási eszközökre és új 
munkamódszerekre, valamint az Eurocontol szakértelmére fog támaszkodni, amelyek 
együtt biztosítani fogják, hogy a technológiai fejlődés vívmányait ténylegesen fel 
lehessen használni az ágazatban.
Tényleges technológiai ugrás megvalósítása a cél, például a repülő és a föld közötti 
adatösszeköttetés, a műholdas navigáció, a légi járművek útvonalának valós idejű 
automatizált kezelése területén. A SESAR lehetővé teszi a számítás- és 
kommunikációs technika szédületes fejlődésének leghatékonyabb kihasználását, 
ugyanakkor figyelembe véve már a rendszerek tervezési szakaszában a biztonsághoz, 
védelemhez és a megbízhatósághoz szükséges megszorításokat.
A hasonló nehézségekkel szembenéző Amerikai Egyesült Államokban már beindult 
az új generációs légiközlekedési rendszer projektje (NGATS: Next Generation Air 
Transport System). A SESAR Európa reakciója annak érdekében, hogy helyét ebben 
az ágazatban megerősítse. A tét az ipar szempontjából hatalmas, mivel világszintű 
piacról van szó.

4. A SESAR NAGY EURÓPAI IPARI PROJEKT

A SESAR-projekt az európai ipari sikerek sorozatába sorolható, akárcsak az Ariane, 
az Airbus vagy a GALILEO. Egyesíti a kutatási törekvéseket, felerősíti Európa 
innovációs képességét és segítségével az európai légiforgalmi irányítási 
infrastruktúra a világ legkorszerűbb és legjobb teljesítményű infrastruktúrája lesz.
A SESAR-projekttel az új generációs légiforgalmi irányítási rendszer közösen és 
ésszerűen fejleszthető, ami a kidolgozási folyamatokban nagyságrendi megtakarítást 
eredményez, de a felhasználásban is nyereséget jelent e rendszerek üzemeltetése és 
karbantartása során. A Bizottság felkérésére végzett tanulmány, amelyben az ágazati 
konzultációs testület képviselői is részt vett0ek, a SESAR megvalósításának értékét 
nettó 20 milliárd euróra becsüli. 

  
7 A legszembetűnőbb példa erre a légiforgalmi távközlési hálózat, amelyet az internettechnológia előtti, 

elavult minta szerint határoztak meg és szabványosítottak, és amely ma még mindig nem áll 
rendelkezésre.
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A SESAR-nak a teljes európai repülési iparra kifejtett hatását figyelembe vevő 
átfogó tanulmány azt mutatja, hogy a projekt a repülési ágazatban több ezer új 
munkahely teremtéséhez fog hozzájárulni. 

A SESAR megvalósításával az európai repülési ipar olyan technológiai előrehaladást 
ér el, amely erős helyzetet biztosít számára az exportpiacokon. Ugyanakkor az 
európai légi járműveket versenyképessé teszi külföldi versenytársaikkal szemben.
A SESAR hatása biztonsági szempontból alapvető. Miközben a biztonság a 
légiforgalmi irányítás elsődleges célja, a rendszerek és üzemeltetési folyamatok 
jelenlegi felaprózottsága és az elavult technológiák alkalmazása nem tartható állapot. 
Korszerű, biztonságos és megbízható technológiák használata és a légiforgalmi 
irányítás infrastruktúrájának egységesítése meghatározó hasznot jelent a légi 
közlekedés biztonsága szempontjából.
A SESAR környezeti hatása szintén figyelemre méltó, nevezetesen a GALILEO 
jelentős vívmányainak kihasználásával közvetlenebb, azaz környezeti szempontból 
jobb útvonalak javasolhatók. Becslések szerint az ily módon elérhető nyereség az 
üvegházhatású gázok csökkentése tekintetében járatonként 4–6 %-ra8 tehető. 
Ezenkívül a műholdas navigáció és az új generációs le- és felszállást segítő 
rendszerek biztosította nagyobb pontosság és rugalmasság optimálisabb útvonalak 
meghatározását teszi lehetővé a repülőtér körül, így jobban figyelembe vehetők a 
környező lakosság igényei. Ezek a nyereségek azonban az egyes járatokhoz 
kötődnek, a járatok számának jelentős növekeséde globálisan a környezetre káros 
hatást von maga után, és ezt a SESAR nem tudja teljesmértékben ellensúlyozni. 
Ezért helyénvaló kiegészítő intézkedéseket kidolgozni a repülés környezeti 
hatásainak csökkentésére9.

5. A SESAR VEZETŐI STRUKTÚRÁJA A SIKER EGYIK KULCSTÉNYEZŐJE

5.1. A döntéshozatali holtpontok elkerülése
A légiközlekedési struktúra korszerűsítésében tapasztalt problémák egyik forrását a 
döntéshozatali nehézségek képezik. A légiforgalmi irányításban résztvevők 
típusukban és helyzetükben eltérnek egymástól, és e különbségeket a földrajzi 
adottságok különbözősége még inkább felerősíti.
A Közösség intézményi mechanizmusaival és egy rugalmas és sajátos vezetői 
struktúrával meg lehet szüntetni a jelenleg fennálló akadályokat, ahogy a GALILEO 
esetében történt.

5.2. Az európai egységes égbolt: intézményi megoldás
A Közösség az európai egységes égbolt keretében bevezetett szabályozási eszközök 
révén hatékony döntéshozatali mechanizmusokkal rendelkezik, amelyek teret adnak 
a konzultációnak többek között az – a tagállamok képviselőiből álló – egységes 
égbolttal foglalkozó bizottsággal és az ágazati konzultációs testülettel, amelybe 
részes félként az egész ipar beletartozik. A döntések ezután végrehajtási rendeletek 
keretében kötelező erejűek lesznek, és ez képezi erejüket.

  
8 Eurocontrol-adatok
9 A Bizottság éppen most fogadott el egy közleményt a légi közlekedésnek az éghajlatváltozásra 

gyakorolt hatásáról (COM(2005)459 végleges).
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5.3. A SESAR közös vállalkozás
A SESAR egyesíti a kutatási és fejlesztési alapokat az új generációs rendszer 
létrehozása érdekében, és lehetővé teszi a különböző uniós országok felszereltségi 
szintjének egységesítését, valamint új repülési infrastruktúra telepítését.
Ennek a politikának képesnek kell lennie köz- és magánszféra közti partnerség 
keretében fejlődnie, az intézményi hosszú távú befektetési kapacitást az iparral való 
kockázatmegosztással ötvözve. A projektnek mind köz- mind magánforrásokból 
finanszírózhatónak kell lennie, tervszerűen és nem költségvetés függvényében, és elő 
kell segíteni, hogy az ipar fokozatosan és visszavonhatatlanul átvegye.

Ezért rugalmas és reakcióképes struktúrával kell rendelkeznie, amely jogi 
személyiséggel rendelkezik, hogy megköthesse az európai légiforgalmi irányítási 
rendszer megvalósításához szükséges szerződéseket. Helyénvaló azonban megőrizni 
a szabályozással megbízott hatóságokkal fennálló szoros kapcsolatokat.

A SESAR elsősorban egy ambiciózus kutatási és fejlesztési projekt és ebből 
kifolyólag részesülhet közösségi finanszírozásban a kutatási keretprogramok, 
valamint a transzeurópai hálózatok keretében; ez utóbbi esetében külön 
lehetőségként szerepel a technológiafejlesztési cselekvések finanszírozása. Ebben az 
összefüggésben a Szerződés 171. cikke hatékony eszközt bocsát a Közösség 
rendelkezésére: a közös vállalkozást, amely a GALILEO-projekt keretében már 
bizonyította alkalmasságát.
A közös vállalkozás beilleszkedik a lisszaboni stratégia logikájába, mivel lehetővé 
teszi a köz- és magánforrások egyesítését egy közös cél érdekében. Ezenkívül eléggé 
rugalmas ahhoz, hogy saját maga igazgasson kutatási projekteket, vagy hogy 
különböző kezdeményezések között hatékonyan és kezdeményező szellemben 
kapcsolatot teremtsen a koherencia átfogó biztosítása érdekében.

A közös vállalkozást létrehozó és alapszabályát meghatározó rendeletjavaslatot e 
közleményhez csatolják.

A közös vállalkozás előnyei a következők:
– biztosítja a nagyonkülönböző forrásokból származó költségvetés kezelésének 

egységét;
– lehetővé teszi a Közösség ( a tagállamok és a Bizottság) számára, hogy a SESAR-

ot politikai ellenőrzése alatt tartsa;
– a Bizottságnak az egységes európai égbolt keretében folytatott cselekvései és a 

SESAR számára szükséges cselekvések közötti tökéletes koherencia zálogaként 
szolgál;

– biztosítja a koherenciát a nagyon különböző szereplőket (légi társaságok, 
katonaság, ipar, szolgáltatók stb.) érintő projektben;

– jogosult az Eurocontrol támogatására10, a SESAR-ra sajátos módon;
– képes teljes mértékben bevonni az ipart, egyebek mellett transznacionális jellegű 

magántőke bevonásával; 

  
10 Egyebek mellett az ATM2000+-stratégia alkalmazása tekintetében.
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– a felhasználóktól hozzájárulást kaphat, a közérdekű projektek címén az 
útvonaldíjakból való közvetlen levonással;

– lehetővé teszi a SESAR-partnerség kiterjesztését harmadik országokra.

A közös vállalkozás a munkálatok felügyelőjeként lép fel. Nagymértékben 
támaszkodik külső műszaki törekvésekre, főként a tagokéra. Gyorsan létre kell hozni 
annak érdekében, hogy átvehesse a meghatározási szakaszban kidolgozott 
korszerűsítési tervet és elkészíthesse az ebből eredő munkatervet.

6. A SESAR SZAKASZOKBAN MEGVALÓSÍTANDÓ PROJEKT

Az európai légiforgalmi irányítási rendszerek különbségei és az üzemben lévő 
légiflotta különbözősége miatt átmenetet kell biztosítani az európai 
légtérfelhasználóknak nyújtott szolgáltatások minőségének folyamatossága 
érdekében.
Ezért a SESAR-ot több szakaszra osztották a fejlesztés rugalmas végrehajtása és az 
átmenethez kapcsolódó kockázatok minimalizálása érdekében.

6.1. A meghatározási szakasz (2005–2007)
A meghatározási szakasz elsősorban az európai légiforgalmi szolgáltatás 
korszerűsítési tervének kidolgozását teszi lehetővé. Meghatározza az egyes elérendő 
technológiai fokozatokat, a korszerűsítést célzó programok prioritásait és az operatív 
végrehajtás ütemtervét.

Az Eurocontrol-lal társfinanszírozott meghatározási szakasz 60 millió euro összeget 
jelent, amelynek a felét a Közösség biztosítja a transzeurópai közlekedési hálózatok 
keretéből. Ez a szakasz jelenleg az elindítás folyamatában van, és 2007 végéig fog 
tartani. Közel 200 személyből álló csapat két éves munkáját jelenti, amelyhez az ipar 
is nagyban hozzájárul, ami az ágazat szereplőinek a SESAR iránti elkötelezettségét 
és lelkesedését mutatja.

6.2. A végrehajtási szakasz (2008–2020)
A meghatározási szakaszt a végrehajtási szakasz követi, amely két egymást követő 
lépcsőben valósul meg:

• A fejlesztés (2008–2013)
Ebben a lépcsőben egyrészt az alapvető technológiákat fejlesztik ki, amelyek az új 
generációs rendszer alapját fogják képezni. Másrészt a jelentősebb funkcionális 
haladás megvalósítására ad lehetőséget, egyebek mellett az irányítástámogatás és a 
légiforgalmi irányítónak a pilóta által a repülés bizonyos szakaszaiban (például a 
bevezetési szakaszban) elvégezhető feladatoktól való mentesítése érdekében 
bizonyos feladatoknak a föld és a fedélzet közti megosztása terén.

• A kiépítés (2014-2020)
Az új rendszerek nagyléptékű kiépítésének és a kapcsolódó funkciók általános 
megvalósításának szakaszát jelenti. Az ezen utolsó időszak eredményeként létrejövő 
légiforgalmi szolgáltatási rendszer megfelel az új generációs légiforgalmi 
irányításnak. Az új rendszer a jelenlegi helyzethez képest háromszoros kapacitással 
fog rendelkezni, a biztonsági foka a jelenleginek legalább tízszerese és egységnyi 
műveleti költsége a jelenlegi költségnél jóval alacsonyabb lesz.
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A közös vállalkozást gyorsan létre kell hozni, még a meghatározási szakasz vége 
előtt, hogy átvehesse a kidolgozás folyamatában lévő korszerűsítési tervet és 
elkészíthesse az ebből eredő munkaprogramot. Így hasznot húzhat a 
meghatározási szakasz lendületéből, és továbbviheti azt az ipar javaslatainak 
hatékony végrehajtása során.

6.3. Szereplők és a finanszírozás
A következő táblázat megadja a projekt különböző pénzügyi időtartamait és 
azonosítja a finanszírozások végrehajtásáért felelős szereplőket.
A Bizottság által végzett pénzügyi elemzés azt mutatja, hogy a projekt alapítási, 
kiépítési és megerősítési szakaszának finanszírozási igénye évente körülbelül 300 
millió euró lesz:
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Szakasz Évek Finanszírozás Szereplők

Fogalommeghatározás 2005–
2007

60 millió €Eurocontrol (30 millió €)
Közösség (30 millió €) Eurocontrol

Fejlesztés 2008–
2013

300 millió € évente:
Közösség (100 millió €) Eurocontrol 

(100 millió €) Ipar és mások (100 
millió €)

Közös 
vállalkozás

Kiépítés 2014–
2020 Ipar Ipar

Az említett összegek, a meghatározási szakaszhoz tartozók kivételével, tájékoztató 
jellegűek. Pontosításukra a folyamatban lévő első szakaszban sor kerül, és a 
Bizottság ebben a témában külön közleményt fog kiadni a 2006. év során.
Külön kiemelendő, hogy a fejlesztési szakasz végétől, 2013-tól a SESAR-projekt 
teljes finanszírozása és ellenőrzése az iparra hárul. Az említett szakasz végén és a 
célkitűzések megvalósításában elért eredmények alapján a közös vállalkozásnak 
lényegében magánjellegű szervezetté kell változnia (például európai jogi társaság 
formájában), amely biztosítja a projekt folytatását a kezdeti célkitűzések 
szellemében, az összeférhetetlenségek elkerülésével. E strukúrának azonban lehetővé 
kell tennie, hogy a hatóságok továbbra is részt vehessenek a projektben, nevezetesen 
a közszektor által finanszírozott anyagi és nem anyagi eszközök tulajdonosaiként. Ez 
a részvétel megkönnyíti a munkálatok felügyeletét, különösen a nemzetközi 
együttműködéssel és a szabványosítási eljárásokkal összefüggő feladatok 
tekintetében.

A költségvetés várhatóan a következő forrásokból fog származni:
– az Európai Közösség a kutatási és fejlesztési keretprogramok11 és a transzeurópai 

hálózatok révén. A meghatározási szakasz után a Közösség pénzügyi részvétele 
szigorúan az új pénzügyi terv12 időtartamára (2007–2013) korlátozódik;

– az ipar forrásai;
– az Eurocontrol költségvetése;

– az egységes európai égbolt keretében a léginavigációs szolgálatok ellátásáról és a 
légtér felhasználásáról szóló rendelet 15. cikkének (1) bekezdése szerint kivetett 
útvonaldíjakból származó költségvetés;

– a közös vállalkozás más új tagjainak a hozzájárulásai, a harmadik országokat is 
beleértve.

7. KÖVETKEZTETÉS

Az európai légiforgalmi irányítási infrastruktúra korszerűsítési projektje tekintetében 
végzett hatásvizsgálat, a terület szereplőivel, többek között a tagállamokkal (az 
egységes égbolttal foglalkozó bizottság keretében), a szociális partnerekkel és az 
iparral folytatott megbeszélések azt mutatják, hogy az új generációs légiforgalmi 

  
11 A Bizottság e célból folyamatosan tájékoztatja a Európai Repüléskutatási Tanácsadó Testületet 

(ACARE) a közös vállalkozás programjairól.
12 A közösségi költségvetést terhelő éves összegek esetleges változást az adott év költségvetési eljárásához 

kapcsolódó viták során jóvá kell hagyatni és nem lépheti túl a COM(2004) 475 végleges javaslat 
nyomán meghozandó határozatokban a „közös érdekű projektekre” jóváhagyott határértékeket.
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irányítási rendszerek kifejlesztésére Európának egyetlen megoldása van: egyesíteni 
az energiákat egy nagy ipari projekt keretében.
A SESAR meghatározási szakasza, amely már beindult, példa nélkül álló 
elkötelezettséget és érdeklődést váltott ki a légi közlekedés világában. Ez ugyanakkor 
jelzi a légiközlekedési ágazat sürgető helyzetét is és azt, hogy a SESAR-tól várt 
eredmények milyen fontosak.
A SESAR valódi fejlődést fog jelenteni a hatékonyság szempontjából a gépek és az 
emberek kapacitásának jobb kihasználását lehetővé tévő technológiák rendelkezésre 
bocsátásával. A SESAR továbbá lényeges nagyságrendi megtakarításokat fog 
eredményezni a fejlesztési projektek ésszerűsítésének, valamint a telepített 
rendszerek erőteljes egységességének és átjárhatóságának köszönhetően. 

A SESAR ugyanakkor minden egyes járat környezeti hatékonyságát is növelni fogja 
a szennyezés szempontjából sokba kerülő torlódások számának csökkentésével, 
valamint a légi járművek útvonalainak a környezeti igények szerinti 
optimalizálásával.

A SESAR lehetővé fogja tenni a légi közlekedés biztonságának jelentős növelését, 
amelyet ma a technológiák elavulása és az európai légiforgalmi irányítás 
homogenitásának hiánya korlátoz. Kétségkívül ebből a szempontból adhat a 
legtöbbet a projekt az európai társadalom számára, és főként azoknak lakosoknak, 
akik a biztonságot központi kérdésként tartják számon.
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INDOKLÁS

1. A JAVASLAT HÁTTERE

1.1. A javaslat alapja és célja
Az európai légi forgalom alakulásánaknak előrejelzései azt mutatják, hogy a légi 
forgalom megkétszereződik a következő húsz évben, sőt egyes régiókban – például 
Közép-Európában – megháromszorozódik.
Az európai növekedés szempontjából a légiközlekedési infrastruktúra fejlesztése 
mostantól elsőbbséget élvez. Az európai növekedés másfelől az erősen technológiai 
tartalmú nagy ipari projektek, mint amilyen a GALILEO (műholdas rádiónavigáció) 
vagy az ITER (nukleáris fúzió) lefolyásától is függ.
A SESAR ebbe a keretbe illeszkedik bele. A projekt célja az új generációs európai 
légiforgalmi szolgáltatási rendszer megvalósítása. A tét olyan technológiák, 
szervezési formák és ipari összetevők kifejlesztése, amelyek biztosítani tudják az 
elkövetkező húsz évben a légi közlekedés biztonságát és folyamatosságát Európában 
és a világon.

A javaslat tárgya a SESAR elnevezésű közös vállalkozás alapítása, amely a 
Közösség és egyéb intézmények valamint a köz- vagy magánszervezetek közötti 
partnerséget előtérbe helyezve biztosítja a projekt összhangját és kohézióját.

1.2. Általános összefüggések
Az elavultság és a túlzott mértékű helyi sajátosságok miatt a jelenlegi légiforgalmi 
irányítási rendszerek kevéssé szolgálják az európai légi közlekedés gyors, 
gazdaságos és megbízható fejldődését, holott az ágazati szükségletek nagymértékben 
változnak:

– Az utasok hatékony, megfizethető és nagy biztonságú közlekedést várnak,
– A környezetvédelmi szempontok figyelembevétele alapvető követelménnyé válik 

a mobilitás harmonikus fejlődése szempontjából,
– 2001. szeptember 11-e rámutatott arra, hogy a repülőgép adott esetben 

veszélyforrást jelenthet a lakosság biztonságára.
A légi közlekedés ezen újabb megközelítésének megfelelő szükséges fejlesztések 
nem nyugodhatnak a jelenlegi rendszer alapjain.
– A gyakran több tíz éves technológiák elérték fejlődési képességük határát, azaz 

például nem teszik lehetővé a távközlés vagy a navigációs műholdrendszerek 
nyújtotta lehetőségek teljes mértékű kihasználását.

– A műszaki fejlődés e hiánya arra kényszeríti a légi járműveket, hogy előre 
meghatározott, változtathatatlan útvonalakat kövessenek, amelyek nem 
optimálisak az energiafogyasztás vagy a zajkibocsátás szempontjából.

– A különböző rendszerek helyi sajátosságokhoz való túlzott mértékű igazodása, 
még ha a szolgáltatók ezáltal tudtak is megfelelni a forgalom követelményeinek, 
törékennyé teszi a rendszer egészét, mivel megnehezíti a technikai és a működési 
átjárhatóságot. Továbbá felveti a rendszer egésze szempontjából az új funkciók 
felé történő fejlődésre való képesség kérdését is.
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– A légiforgalmi irányítás területén nagy eltérés tapasztalható az Unió egyes 
tagállamai között a felszereltségi szintek és a jelenlegi teljesítmények között, 
amely csökkenti a légiforgalmi irányítás egészének teljesítményét. 

A jelenlegi ágazati fejlesztési tendenciák nem feltétlenül mutatnak jó irányba:
– Az európai légiforgalmi irányítási rendszer költségének növekedése (jelenleg 

körülbelül 7 milliárd euro évente) most még általában véve arányos a forgalom 
növekedésével. Így, szándékos beavatkozás hiányában, és csupán a tendenciákat 
figyelembe vevő forgatókönyv szerint, a légiforgalmi irányítás 2020-ban 14–18 
milliárd euróba fog kerülni évente.

– Ha nemzetközi szinten a légi közlekedés biztonsága fokozatosan nagyon magas 
szintet ért is el, a biztonságra vonatkozó európai adatok elemzése azt mutatja, 
hogy az elmúlt öt évben három súlyos baleset történt a légiforgalmi irányítás 
elégtelenségei miatt. A légiközlekedési események tekintetében a tendenciák 
elemzése mellesleg továbbra is aggasztó képet mutat. A Közösség kezdeményező 
hozzáállása, azaz az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozása ellenére, 
amelynek szerepe növekszik, és cél, hogy a légi közlekedés biztonságának 
kérdésében központi helyet töltsön be, félő, hogy a forgalom növekedésével a 
légiközlekedési balesetek bekövetkezésének kockázata az európai állampolgárok 
számára elfogadhatatlanul megnő.

A rendszerek össze nem hangolt fejlesztése, amelynek jelenleg tanúi lehetünk, 
többletköltséget és jelentős késedelmet okoz az új berendezések üzembe állításánál, 
kétszeresen sújtva a felhasználókat a költségek és a teljesítmény tekintetében, 
másrészt ezáltal a légiforgalom-irányítók rendelkezésére kevésbé fejlett és hatékony 
eszközök állnak.

1.2.1. A javaslat által érintett területet szabályozó hatályos rendelkezések
A javaslat által érintett területen nincs hatályos rendelkezés.

1.2.2. Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival és célkitűzéseivel
A 2004. márciusában létrehozott egységes európai égbolt, amelynek végrehajtási 
szakasza már jócskán előrehaladt, mélyrehatóan megreformálja a léginavigációs 
szolgáltatók rendszerét. Világosan meghatározza a feladatok és felelősségek 
felügyelő hatóságok és szolgáltatók közötti megoszlását, valamint határokon átnyúló 
légtérblokkokat alakít ki. A blokkok révén az útvonalak [és a légtérszerkezetek] 
meghatározásakor nem az országhatárok irányadóak, hanem a tényleges forgalom. A 
SESAR az egységes európai égbolt technológiai vetülete.
A javaslat beleillik továbbá a lisszaboni stratégia alkalmazásába azáltal, hogy 
elősegíti az európai növekedést és munkahelyteremtést az európai technológiai 
kutatási és innovációs erőfeszítések egyesítése és ösztönzése révén.

Végezetül elmondható, hogy a SESAR, az Európai Tanács által meghatározott közös 
érdekű infrastruktúraprojektek közé tartozik, lásd: 1994.október 24-i (94/C 309/02), 
1995. november 17-i (95/C 317/01) és 1999. július 19-i (1999/C 222/01) tanácsi 
állásfoglalás. 1996. július 23-i 1996/1992/EK tanácsi és parlamenti határozat. 2004. 
július 14-i bizottsági javaslat COM(2004) 475.
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2. KONZULTÁCIÓ AZ ÉRDEKELT FELEKKEL ÉS HATÁSVIZSGÁLAT

2.1. Konzultáció az érdekelt felekkel
2.1.1. A használt konzultációs módszerek, az érintett főbb ágazatok és a válaszadók 

általános bemutatása
Az ágazati konzultációs testület, amelyet az egységes európai égbolt keretrendelete 
(549/2004/EK rendelet) állított fel, és amely a polgári repülési ágazat teljes 
területének képviselőiből áll (beleértve a szociális partnereket), létrehozott egy 
különleges alcsoportot, amely segíti a gazdasági hatástanulmány kivitelezését, és 
elemzi a SESAR lehetséges irányításának különböző módozatait.

E tanulmány eredményét máskülönben egyszerre mutatták be az ágazati konzultációs 
testület tagjainak és az Unió országainak képviselőiből álló, az egységes égbolttal 
foglalkozó bizottságnak.

2.1.2. A válaszok összefoglalása és figyelembevételének módja.
A szereplőknek a gazdasági hatástanulmány és az irányításelemzés készítéséhez való 
folyamatos hozzájárulása lehetővé tette a számítási feltevések megerősítését és az 
észrevételek és javaslatok folyamatos összegyűjtését.
Sőt, a Bizottság a javaslata kidolgozásakor figyelembe vette az elkészült tanulmány 
bemutatásakor tett észrevételeket.

2.2. Szakvélemények összegyűjtése és felhasználása
A gazdasági hatástanulmány és az irányítási módszerek elemzése keretén kívül nem 
volt szükség külső szaktudás igénybevételére.

2.3. Hatásvizsgálat
A „nem tenni semmit" lehetőség azt jelenti, hogy a kutatási és fejlesztési 
tevékenységek és a légiforgalmi irányítás új berendezéseinek üzembe helyezése 
továbbra is szészórtan és felaprózottan történik Európában. A Bizottság 
szerepvállalása a rendszerek interoperabilitási szabványainak meghatározására 
korlátozódik, amelyek nem adnak lendületet az innovációnak: a szabványok de facto 
az újítások fenntartását és nem felgyorsításását segítik. Ebben a helyzetben a 
légiforgalmi irányítás európai infrastruktúráját továbbra is erőteljes szétaprózottság 
jellemzi, és fennáll a veszély, hogy a kutatások egységesítésének hiánya miatt nem 
születik a rendszerek megújításához szükséges elegendő technológiai újítás. Továbbá 
a döntéshozatali eljárás továbbra sem hatékony, a technológiai tevékenység és a 
rendelkezésre álló rendelethozatali háttér eltérése miatt. Ez a választási lehetőség 
tehát egy olyan helyzet kialakulásához vezet, amelyben a légiforgalmi irányítás 
infrastruktúrája nem képes a forgalom kívánt növekedéséhez igazodni és rossz 
működési és pénzügyi teljesítményt eredményez. A szűk keresztmetszet, becslések 
szerint, 20 milliárd euróba kerül, a biztonságosság szempontjából valós veszély áll 
fenn, mivel a légiforgalmi irányítási rendszer kapacitása felső határán működik, és 
elavult berendezéseket használ.

Felmerült egy második lehetőség, amely egy központi európai szervezet felállítását 
célozza meg, amely helyettesítené a helyi és nemzeti szervezeteket, így ezek feladata 
a központi szerv által kifejlesztett termékek működésbe helyezésére korlátozódna. Ez 
a lehetőség azonban a megkérdezett felek összességét tekintve erőteljes ellenállásba 
ütközött.
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A léginavigációs szolgáltatók szerint különösen az egységes égbolt miatt egyre 
versenyorientáltabbá váló területen a berendezések alapfontosságú összetevőjét 
alkotják a termelési eszközöknek, így fontos, hogy legalább minimális stratégiai 
ellenőrzést gyakoroljanak felette. A szociális partnerek, a „fentről jövő” egységesítés 
szükségességét elismerve előadták, hogy a jelenlegi helyi berendezésekből álló tarka 
mezőny és a fent említett helyzet közti átmenet biztosításása érdekében legalább a 
kezdeti időszakban szükség van helyi vagy regionális segítségre. Az egységes 
európai rendszer létrehozását kívánó légiszolgáltatók elismerték a fokozatos átmenet 
fontosságát. A tagállamok a verseny bizonyos mértékű fenntartását kívánták, és hogy 
az átmenetet a helyi szempontok figyelembevételével valósítsák meg.
Az a lehetőség, miszerint a SESAR-projekt irányítására közös vállalkozást hoznak 
létre, közbenső utat jelent a fenti két lehetőség között: központosítani, amit 
központosítani kell, elegendő rugalmasságot hagyva a végrehajtásban és a helyi 
viszonyokhoz való alkalmazkodásban. A közös vállalkozási forma, amely az ipar 
jelentős részvételét feltételezi, lehetővé teszi a hosszú távú intézményi beruházási 
képesség és az iparral való kockázatmegosztás ötvözését. Sőt, a „nem tenni semmit” 
lehetőséghez képest ez a lehetőség gazdasági szempontból különösen kedvezőnek 
tűnik, mivel a pénzügyi elemzés mintegy 20 milliárd euro összehasonlítási nettó 
jelenértékről számol be. Ez a választási lehetőség egy csúcstechnológiájú, 
működőképes rendszer felállítását teszi lehetővé, amely a biztonságosságot a 
legmagasabb szintre emelve az egyes járatoknál jobban figyelembe veszi a 
környezetvédelmi szempontokat. Továbbá, a közös vállalkozás révén a kutatási és 
fejlesztési program ésszerűsítése, a hatóságok és magánvállalkozások közti 
partnerség segítségével az európai ágazat versenyképessége a légi járművek és a 
berendezések értékesítési piacán megnő.

3. A JAVASLAT JOGI ELEMEI

3.1. A javasolt intézkedés összefoglalása
A javaslat a SESAR közös vállalkozás alapításáról szóló tanácsi rendelet.

3.2. Jogalap
A javaslat jogalapját az Európai Közösséget létrehozó szerződés 171. cikke adja.

3.3. A szubszidiaritás elve
A szubszidiaritás elve érvényesül, amikor a javaslat nem olyan területet érint, ahol a 
Közösség kizárólagos hatáskörrel rendelkezik.

A javaslat célkitűzéseit a tagállamok tevékenysége nem tudja kielégítő mértékben
megvalósítani a következő okok miatt:

– Az egységes égbolt természeténél fogva nemzetek feletti. Elsősorban határokon 
átnyúló funkcionális légtérblokkokat alakít ki. E blokkok révén nem az 
országhatárok irányadóak az útvonalak és a légtérszerkezetek meghatározásakor, 
hanem a tényleges forgalom nagysága. E funkcionális légtérblokkok felszerelésére 
irányuló új légiforgalmi irányítási rendszerek nem korlátozhatók csupán nemzeti 
szintre. Továbbá, az alkalmazott új technológiák miatt szükséges a légi járművek 
felszerelése, amelynél tisztán nemzeti technológiai választás figyelembe vételének 
nincs sok értelme. Végezetül elmondható, hogy a tagállamok légiforgalmi 
irányítási rendszereinek felszerelése és teljesítménye közötti különbség olyan 
jelentős, hogy európai szintű egységesítésre van szükség: az európai légiforgalmi 
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irányítási infrastruktúra egészének teljesítménye, különösen biztonságossági 
szempontból mindenekelőtt a leggyengébben teljesítőktől függ.

– A tagállamok nyilatkozatot13 fogadtak el az egységes európai égbolttal 
kapcsolatos katonai kérdésekről, amely szerint a légtér polgári és katonai 
felhasználóinak európai szintű szoros együttműködésére van szükség a 
légiforgalmi szolgáltatással kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

– A légiforgalmi irányítási berendezéseket gyártó európai ágazat piaci résben 
dolgozik, amelyben szinte nem létezik megszabott termékskála, mivel minden 
egyes irányítási rendszer a helyi viszonyokhoz igazodik. Ez magas előállítási 
költségeket von maga után és befolyásolja a technológiai innovációval 
kapcsolatos ágazati befektetési képességet, amely az egyesült államokbeli 
egységes és jelentős méretű amerikai konkurenciához képest hátrányt jelent.

A berendezések határokon átnyúló jellegére és a kifejlesztendő technológiákra 
tekintettel, valamint, hogy elegendő forráskészlet álljon rendelkezésre az 
innovációhoz, szükséges az Unió szintjén egységesíteni a kutatási és fejlesztési 
erőfeszítéseket.
A javaslat célkitűzéseit Közösségi fellépéssel kielégítőbb mértékben lehet 
megvalósítani a következő okok miatt:
– A kutatási és fejlesztési erőfeszítéseket európai szinten kell folytatni. Az Unión 

belül a technológiai innováció gyakorlati alkalmazását az európai légtérben össze 
kell hangolni annak érdekében, hogy a légiforgalmi irányítási szolgálat 
biztonságának és minőségének egységesítését biztosítani lehessen. Az 
összehangolást csak az egységes égboltból eredő közösségi szabályozási eszközök 
felhasználásával lehet elvégezni.

Továbbá, az innovációhoz szükséges szinergiák maximalizálásához nélkülözhetetlen 
partnerkapcsolat a magán- és közszektor között, valamint a harmadik országok 
részvétele csak európai szinten valósulhat meg.

A közösségi beavatkozás a fejlesztési programok ésszerűsítését, az alkalmazott 
rendszerek átjárhatóságát teszi lehetővé, amely jelentős nagyságrendi megtakarítást 
eredményez.. A rendszerek egységesítése Európában, az elavult rendszerek 
kicserélése az európai légiforgalmi irányítás biztonsági szintjének jelentős 
javulásával is járna.
A gazdasági elemzés kimutatja, hogy a SESAR lényegesen hozzájárul az európai 
növekedéshez és az európai munkahelyteremtéshez, a légiközlekedési tevékenységek 
teljesítményének növelése és az európai repülési ipar jobb versenyképessége révén.

Az e javaslathoz választott megoldás egy kombináció, amely az Unió szintjén 
központosítja, amit központosítani kell (kutatási, tervezési programok), aminél 
jelentős érdek szól a központosítás mellett (közös összetevők kialakítása), és 
meghagyja a végrehajtásnál a helyi rugalmasságot.

A javaslat ezért megfelel a szubszidiaritás elvének.

3.4. Az arányosság elve
A javaslat megfelel az arányosság elvének a következő okok miatt.

  
13 HL L 96., 2004.3.31., 9. o. 
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A SESAR koordinálja és egyesíti a légiforgalmi irányítás területére vonatkozó 
kutatási és fejlesztési tevékenységeket Európában; az összhang érdekében szükséges 
a projekt irányításának egységessége. A SESAR irányításához a közös vállalkozási 
forma tűnt a felek számára a legegyszerűbbnek, mivel lehetővé teszi a közszektor 
(Közösség, Eurocontrol) és a magánszektor összekapcsolását. Továbbá lehetővé 
teszi, hogy olyan harmadik országok is bekapcsolódjanak, amelyek az Európai 
Közösséggel a légi közlekedés területén legalább egy megállapodást már kötöttek. A 
közös vállalkozás a munkálatok felügyelőjeként működne. Így megfelelő technikai 
hatáskörrel kell felruházni, amely biztosítja későbbi döntéseinek megalapozottságát. 
Nagymértékben támaszkodik külső technikai erőfeszítésekre, amelyek elsősorban a 
tagjaitól származnak.

A SESAR-hoz szükséges teljes pénzügyi terhet évi 300 millio euróra becsülték. Az 
összeg meghatározásánál azonban a jelenleg csak a kutatásra elköltött 200 millió 
eurót és a légiforgalmi irányításra vonatkozó 1 milliárd eurós európai szintű éves 
beruházást is figyelembe kell venni. A SESAR a kiadások koordinációja és a 
párhuzamos erőfeszítések elkerülése révén ésszerűsíti ezeket a kiadásokat.

3.5. Az eszközök megválasztása
Javasolt eszköz(ök): rendelet.
Más eszközök nem voltak megfelelők a következő okok miatt:

– Olyan vállalkozás alapításához, amelyben a Közösség is részt vesz, tanácsi 
rendeletre van szükség.

4. KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

Az előzetes költségvetési értékelés, amelyet a folyamatban lévő meghatározási 
szakaszban pontosítanak, 2007-re 3 millió euro közösségi kiadást állapít meg, és 
2008 és 2013 között évente 100 millliót.

5. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

5.1. Szimuláció, kísérleti szakasz és átmeneti időszak
A javaslat a már elindított meghatározási szakasz részét képezi.

5.2. Felülvizsgálati/módosító/megszüntetési záradék
A javaslat felülvizsgálati záradékot tartalmaz.
Az előzetesen meghatározott feltételek bekövetkezésének esetére a javaslat a 
jogalkotási aktus egészét vagy annak egy részét megszüntető záradékot tartalmaz.
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2005/0235 (CNS)

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE

új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása 
érdekében közös vállalkozás alapításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 171. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára14,
tekintettel az Európai Parlament véleményére15,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére16,
mivel:

(1) Az egységes európai égbolt létrehozása érdekében az Európai Parlament és a Tanács 
2004. március 10-én az alábbi jogszabályokat fogadta el: az egységes európai égbolt 
létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló 549/2004/EK rendelet17

(„keretrendelet”), a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt 
keretében történő ellátásáról szóló 550/2004/EK rendelet18 („léginavigációs-szolgálati 
rendelet”), a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és 
használatáról szóló 551/2004/EK rendelet19 („légtérrendelet”); Európai Légiforgalmi 
Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 552/2004/EK rendelet20 („átjárhatósági 
rendelet”);

(2) Az európai légiforgalmi szolgáltatás korszerűsítésére irányuló projekt (a továbbiakban 
„SESAR-projekt”) az egységes európai égbolt technológiai vetülete. Célja, hogy a 
Közösség számára a légiközlekedés biztonságos és környezetbarát fejlesztését 
lehetővé tevő hatékony irányító infrastruktúrát építsen ki, felhasználva a már létező 
programok, így a GALILEO-program technológiai vívmányait.

(3) A SESAR-projekt arra hivatott, hogy a Közösségben korábban szorványosan és össze 
nem hangoltan folytatott tevékenységeket egyesítse és koordinálja.

(4) A SESAR-projekt első szakasza, az úgynevezett „meghatározási szakasz”, amelynek 
célja, hogy definiálja az egyes elérendő technológiai fokozatokat, a korszerűsítést 
célzó programok prioritásait és az operatív végrehajtás ütemtervét, már folyamatban 
van. A programot a Közösség a transzeurópai hálózatok keretében és az Európai 

  
14 HL C […], […], […] o.
15 HL C […], […], […] o.
16 HL C […], […], […] o.
17 HL L 96., 2000.4.11., 1. o.
18 HL L 96., 2000.3.31., 10. o.
19 HL L 96., 2004.3.31., 20. o.
20 HL L 96., 2004.3.31., 26. o.
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Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért (Eurocontrol) szervezeten keresztül 
társfinanszírozza. 

(5) A meghatározási szakaszt az Eurocontrol felelőssége alatt nyilvános versenytárgyalás 
során kiválasztott vállalkozások konzorciuma hajtja végre. 2007-ig tart, és a közösségi 
légiforgalmi szolgáltatás korszerűsítési tervének kidolgozásához vezet.

(6) A meghatározási szakaszt a közösségi légiforgalmi szolgáltatás korszerűsítési tervének 
végrehajtási szakasza követi, amely két egymás utáni lépésből áll: a kifejlesztés 
(2008–2013) és a kiépítés (2014–2020).

(7) Az 550/2004/EK rendelet 15. cikke (3) bekezdésével összhangban az útvonaldíjak 
olyan bevételt jelenthetnek, amelyeket a légtérfelhasználók és/vagy léginavigációs 
szolgáltatók egyedi kategóriáit támogatni hivatott projektekre fordítanak annak 
érdekében, hogy tökéletesítsék a közös léginavigációs infrastruktúrát, a léginavigációs 
szolgálatok ellátását és a légtér felhasználását.

(8) A jövendő európai űrprogram kidolgozásáról szóló, a Versenyképességi Tanács által 
2005. június 7-én elfogadott iránymutatásokkal21 összhangban az Európai Unió 
biztosítja a politikáit támogató operatív szolgálatok rendelkezésre állását és 
folytonosságát, valamint hozzájárul az európai űrinfrastruktúra kialakításához, 
kiépítéséhez és működtetéséhez azáltal, hogy a politikái megvalósításához hozzájáruló 
űralkalmazásokra összpontosít.

(9) Kutatási és fejlesztési tevékenységek párhuzamos folytatásának elkerülése érdekében a 
SESAR-projekt összességében nem növeli meg a légtérfelhasználók kutatási és 
fejlesztési erőfeszítésekhez való hozzájárulását.

(10) Az Európai Közösségnek az Eurocontrolhoz való csatlakozása következtében a 
Bizottság és az Eurocontrol az egységes európai égbolt megvalósítására, valamint a 
légiforgalmi irányítási ágazatban a kutatási és fejlesztési tevékenységekre 
együttműködési keretmegállapodást írt alá. 

(11) A SESAR-projekt végrehajtási szakaszában a hatóságok hozzájárulásait a 
magánszektor hozzájárulásainak kellene kiegészíteniük.

(12) Figyelembe véve a folyamatba bevonandó szereplők számát, valamint a szükséges 
pénzügyi forrásokat és a műszaki szakértelmet, alapvető fontosságú egy olyan 
jogalany létrehozása, amely képes biztosítani a végrehajtási szakaszban a SESAR-
projektre elkülönített pénzeszközök összehangolt kezelését.

(13) Ez a jogalany, amely nem gazdasági célra jön létre és amelynek feladata egy európai 
érdekű közszféra által irányított kutatási projekt irányítása, a tagállamok forgalmi 
adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-
rendszer: egységes adóalap megállapítás – szóló 1977. május 17-i 77/388/EGK 
hatodik irányelv22 15. cikke (10) bekezdésének második francia bekezdésében és a 
jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek 
tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi 

  
21 9440/05 RECH 120 COMPET 111
22 HL L 145., 1977.6.13.., 1. o. A legutóbb a 2004/66/EK irányelvvel (HL L 168., 2004.5.1., 35. o.) 

módosított irányelv.
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irányelv23 23. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdésében említett 
nemzetközi szervezetnek tekintendő..

(14) Indokolt továbbá, hogy ez a jogalany a tagállamok részéről a HÉA és a jövedéki adó 
kivételével a terhek és adók tekintetében mentességet élvezzen, valamint hogy 
alkalmazottainak fizetése mindenféle nemzeti jövedelemadótól mentes legyen.

(15) A SESAR kutatási és fejlesztési projekt, amely a közösségi kutatási és fejlesztési 
keretprogramok értelmében indokolja a finanszírozást. A légiforgalmi irányítás 
technológiai fejlesztésének felgyorsítása érdekében indokolt tehát a Szerződés 171. 
cikke értelmében közös vállalkozást létrehozni a fejlesztési szakasz (2008–2013) 
tartamára.

(16) Az 1996. július 23-i, a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó 
közösségi iránymutatásokról szóló 1692/96/EK parlamenti és tanácsi határozat24 4. 
cikkének g) pontja lehetőséget biztosít a kutatási és fejlesztési tevékenységek 
finanszírozára.

(17) A közös vállalkozás fő feladata a SESAR-projekt irányítása és koordinálása a köz- és 
magánszektor általi finanszírozás összekapcsolásával, külső technikai forrásokra 
támaszkodva, többek között a tagjaitól származó forrásokra és az Eurocontrol 
tapasztalatára.

(18) Az alapító tagokkal való kapcsolattartás megkönnyítése érdekében helyénvaló a közös 
vállalkozás székhelyét Brüsszelbe tenni.

(19) A légiforgalmi szolgáltatás területén megvalósuló kutatási és fejlesztési 
erőfeszítésekhez a légtérfelhasználók pénzügyi támogatást nyújtanak azáltal, hogy az 
útvonaldíjak teljes mértékben őket terhelik. Következésképpen indokolt a közös 
vállalkozásban megfelelő képviseletükről gondoskodni.

(20) Alapszabály elfogadásával meg kell határozni a közös vállalkozás felépítésének és 
működésének részletes szabályait.

(21) A Bizottságot az 549/2004/EK rendelet 5. cikkében bevezetett egységes égbolttal 
foglalkozó bizottság segíti; 

(22) Az európai légiforgalmi szolgáltatás korszerűsítési tervének gyors végrehajtása 
érdekében helyénvaló a közös vállalkozást a meghatározási szakasz vége előtt 
felállítani, hogy követni tudja a meghatározási szakasz munkálatait és elő tudja 
készíteni a kifejlesztési szakaszt.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Közös vállalkozás alapítása

1. Az európai légiforgalmi szolgáltatás korszerűsítésére irányuló projekt (a 
továbbiakban „SESAR-projekt”) végrehajtási szakasza fejlesztési tevékenységeinek 
megvalósítására a 2013. december 31-ig terjedő időtartamra közös vállalkozást
alapítanak, a továbbiakban „SESAR közös vállalkozás”.

  
23 HL L 76., 1992.3.23., 1. o. A legutóbb a 2000/106/EK irányelvvel (HL L 359., 2004.12.4., 30. o.) 

módosított irányelv.
24 HL L 228., 1996.9.9., 1. o. A legutóbb a 884/2004/EK határozattal (HL L 167., 2004.4.30., 1. o.) 

módosított határozat.



HU 21 HU

2. A közös vállalkozás célja, hogy az európai légiforgalmi szolgáltatás rendszerét 
korszerűsítse a kutatási és fejlesztési erőfeszítések közösségi egyesítése révén. 
Különösen az alábbi feladatok végrehajtásáért felel:

– a SESAR-projekt végrehajtásának irányítása és koordinálása, az Európai 
Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért (Eurocontrol) által készített, az 
európai légiforgalmi szolgáltatás korszerűsítésére irányuló tervvel ( továbbiakban 
„terv”) összhangban, a köz- és magánszektorból származó pénzeszközök 
egyesítése révén;

– a „terv” aktualizálása és végrehajtásának ellenőrzése;

– a felügyelete alá tartozó kutatási és fejlesztési, hitelesítési és tanulmánykészítési 
műszaki munka szervezése;

– a „tervben” megfelelően meghatározott közös termékek kifejlesztésére irányuló 
tevékenységek felügyeletének biztosítása, és adott esetben egyedi pályázati 
felhívások szervezése;

3. A közös vállalkozás székhelye Brüsszel.

2. cikk
Jogállás

1. A közös vállalkozás jogi személyiséggel rendelkezik. Minden tagállamban az ottani 
törvények szerint a jogi személyek részére adható legszélesebb körű jogképességgel 
rendelkezik. Többek között ingó és ingatlan tulajdont szerezhet vagy idegeníthet el, 
és bíróság előtt eljárhat. 

2. A közös vállalkozást a 77/388/EGK irányelv 15. cikke (10) bekezdésének második 
francia bekezdése szerinti, valamint a 92/12/EGK irányelv 23. cikke (1) 
bekezdésének második francia bekezdése szerinti nemzetközi szervezetnek ismerik 
el.

3. A közös vállalkozás a tagállamok részéről a HÉA és a jövedéki adó kivételével 
adómentességet élvez. Különösen a regisztrációs díj és a társasági adó vagy azzal 
egyenértékû adók fizetési kötelezettsége alól mentes. A közös vállalkozás 
alkalmazottainak fizetése mindenféle nemzeti jövedelemadótól mentes.

3. cikk
A közös vállalkozás alapszabálya

1. Elfogadásra kerül a közös vállalkozásnak a mellékletben szereplő alapszabálya.
2. Az alapszabályt az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően 

lehet módosítani, különösen az alapszabály 3., 4., 5., 6. és 8. cikke tekintetében.

4. cikk
Pénzügyi erőforrások

1. A közös vállalkozás finanszírozását az alábbiak biztosítják:

a) az alapszabály 1. cikkének megfelelően a tagállamok hozzájárulásai és
b) az 550/2004/EK rendelet 15. cikke (3) bekezdése e) pontjának második francia 

bekezdése értelmében a léginavigációs díjakra kivetett esetleges járulékok. A 
Bizottság meghatározza az 550/2004/EK rendelet 15. cikkének (4) 
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bekezdésében rögzített eljárásnak megfelelően az (4) bekezdésben említett 
léginavigációs járulékok mértékét, valamint a kivetésére és a felhasználására 
vonatkozó részletes szabályokat.

2. A Közösség hozzájárulása a közösségi költségvetést terhelő támogatás formájában 
folyósítható.

3. A közös vállalkozást finanszírozó közösségi pénzügyi hozzájárulás egészének 
folyósítása az 1. cikkben említett időtartam végén leáll.

5. cikk
Bizottsági eljárás

1. Az 549/2004/EK rendelet 5. cikkével létrehozott, az egységes égbolttal foglalkozó 
bizottságot (továbbiakban: „bizottság”) a közös vállalkozás rendszeresen tájékoztatja 
munkájáról. E célból a Bizottság a bizottság minden ülésének egyik napirendi 
pontjaként a SESAR-projektet határozza meg.

2. Az e bekezdésre való hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell 
alkalmazni. Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében előírt időszak 
egy hónap.

6. cikk
Értékelés

A közös vállalkozás tevékenységének kezdete után három évenként és a közös vállalkozás 
fennállása időbeli hatályának végén a Bizottság értékeli e rendelet végrehajtását, a közös 
vállalkozás által elért eredményeket és az alkalmazott munkamódszert.

7. cikk
Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép 
hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben,

a Tanács részéről
az elnök
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MELLÉKLET
A közös vállalkozás alapszabálya

1. cikk
Tagok

1. A közös vállalkozás alapító tagjai a következők:

– az Európai Bizottság (a továbbiakban: „a Bizottság”) által képviselt Európai 
Közösség;

– Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért (Eurocontrol), amelyet az 
ügynöksége (a továbbiakban: „Eurocontrol”) képvisel.

2. A közös vállalkozás tagjai lehetnek a következők:
– az Európai Beruházási Bank;

– harmadik országok, különösen amelyek a légiközlekedés területére vonatkozóan 
legalább egy egyezményt kötöttek az Európai Közösséggel;

– minden egyéb közjogi vagy magánjogi szervezet vagy vállalkozás.
3. Minden, a (2) bekezdés alapján benyújtott felvételi kérelmet az ügyvezető 

igazgatóhoz kell címezni, aki továbbítja azt az igazgatótanácsnak.
Az igazgatótanács határoz a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Kedvező 
döntés esetén az ügyvezető igazgató tárgyalást folytat a csatlakozási feltételekről, 
majd azokat az igazgatótanács elé terjeszti. A feltételek többek között a pénzügyi 
hozzájárulásra és az igazgatótanácsi képviseletre vonatkoznak.

4. A közös vállalkozásban való tagság csak az igazgatótanács előzetes és egyhangú 
hozzájárulásával ruházható át harmadik félre.

2. cikk
A közös vállalkozás szervei

A közös vállalkozás szervei az igazgatótanács és az ügyvezető igazgató.

3. cikk
Az igazgatótanács összetétele

1. Az igazgatótanács az alábbiakból áll:
a) a közös vállalkozás minden tagjának egy-egy képviselője;

b) a légtérfelhasználók képviselője;
c) a léginavigációs szolgálatok képviselője;

d) a berendezésgyártók képviselője;
e) a repülőterek képviselője;

f) a légiforgalmi szolgáltatás ágazatának dolgozóit képviselő szervezetek 
képviselője;

2. Az (1) bekezdés b), c), d), e) és f) pontjában említett képviselőket az 549/2004/EK 
rendelet 6. cikkével létrehozott ágazati konzultációs testület jelöli ki.
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4. cikk
Szavazás az igazgatótanácsban

1. Az 3. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett képviselők szavazati joggal 
rendelkeznek. 

2. A közös vállakozás tagjai a vállalkozás alaptőkéjéhez való hozzájárulásukkal arányos 
számú szavazattal rendelkeznek. A Közösség és az Eurocontrol azonban az összes 
szavazat legalább 30 %-ával rendelkezik, és a légtérfelhasználóknak az 3. cikk (1) 
bekezdés b) pontjában említett képviselője az összes szavazat legalább 10 %-ával.

3. Az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában az igazgatótanács döntéseit a leadott 
szavazatok egyszerű többségével fogadja el.

4. Szavazategyenlőség esetén a Közösség képviselőjének a szavazata dönt.

5. Bármely, az 1. cikk (2) bekezdése szerinti új tag felvételéről, az ügyvezető igazgató 
kijelöléséről és a közös vállalkozás felszámolásáról szóló döntéshez elengedhetetlen 
feltétel a Közösség igazgatótanácsbeli képviselőjének egyetértő szavazata.

5. cikk
Az igazgatótanács feladatai és ülései

1. Az igazgatótanács feladata különösen: 

a) a SESAR-projekt végrehajtására vonatkozó iránymutatások kibocsátása és 
döntéshozatal, valamint általános végrehajtási felügyelet gyakorlása;

b) döntéshozatal a tagfelvételt illetően;
c) az ügyvezető igazgató kinevezése, valamint a szervezeti felépítés jóváhagyása;

d) a tagok pénzügyi hozzájárulásai folyósításának módozatára vonatkozó 
döntéshozatal;

e) a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának elfogadása;
f) a közös vállalkozás – a 15. cikk (1) és (2) bekezdésben említett – hároméves 

üzleti tervének és éves munkatervének, valamint éves költségvetésének, 
beleértve a létszámtervet, jóváhagyása;

g) az éves beszámoló és mérleg jóváhagyása;
h) a 15. cikk (3) bekezdésében említett, a SESAR-projekt előrehaladásáról szóló 

éves jelentés elfogadása;
i) döntéshozatal a földtulajdon és az ingatlannal kapcsolatos egyéb jogok 

szerzéséről, értékesítéséről és jelzálogosításáról, valamint a kezességvállalásról 
vagy biztosíték nyújtásáról, más vállalkozásokban vagy szervezetekben 
részesedés szerzéséről, valamint kölcsön nyújtásáról vagy felvételéről és a 
közös vállalkozás felszámolásáról;

j) a közös vállalkozás anyagi és nem anyagi javaihoz való hozzáférési jog 
feltételeinek megállapítása;

k) a „terv” végrehajtásához szükséges szerződések odaítélése szabályainak és 
eljárásainak meghatározása;

l) a SESAR-projekt és a munkaterv végrehajtásában jelentős módosítást eszközlő 
bármely javaslat jóváhagyása;
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m) a SESAR-projekt céljaihoz szükséges egyéb hatáskörök és funkciók 
gyakorolása, beleértve alárendelt szervek létrehozását. 

2. Az igazgatótanács legalább évente kétszer ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni 
az igazgatótanácsi tagok egyharmadának kérésére, ha azok a szavazati jogok 
legalább 30 %-át képviselik, illetve a Közösség vagy az ügyvezető igazgató kérésére.

A közgyűlés helye általában a közös vállalkozás székhelye.
Amennyiben egyedi esetekben másképp nem döntenek, az ügyvezető igazgató részt 
vesz a közgyűlésen.

3. Az igazgatótanács elfogadja eljárási szabályzatát.

6. cikk
Az ügyvezető igaztgató

1. Az ügyvezető igazgató a közös vállalkozás napi ügyvezetéséért felelős és a közös 
vállalkozás jogi képviselője. Az ügyvezető igazgatót a Bizottság javaslatára az 
igazgatótanács jelöli ki. Feladatainak ellátása során teljes mértékben független.

2. Az ügyvezető igazgató a SESAR-projekt végrehajtását a közgyűlés által 
megállapított irányvonalak keretén belül irányítja, és az igazgatótanácsnak felel. Az 
ügyvezető igazgató az igazgatótanács rendelkezésére bocsátja a feladatai ellátásához 
szükséges összes adatot.

3. Az igazgató feladata különösen:

a) a közös vállalkozás alkalmazottainak felvétele, irányítása és felügyelete, a 7. 
cikk (4) bekezdésében említett alkalmazottakat is beleértve;

b) a közös vállalkozás tevékenységeinek szervezése, irányítása és felügyelete;
c) szervezeti felépítésre vonatkozó javaslatainak az igazgatótanács elé terjesztése;

d) a közös vállalkozás üzleti tervének és éves munkatervének kidolgozása és 
rendszeres felülvizsgálata, valamint az igazgatótanács elé terjesztése;

e) az éves költségvetés tervezetének elkészítése, beleértve a létszámtervet, és az 
igazgatótanács elé terjesztése;

f annak biztosítása, hogy a közös vállalkozás az általa kötött szerződésekből és 
megállapodásokból eredő kötelezettségeket teljesíti;

g) annak biztosítása, hogy a közös vállalkozás tevékenységét teljes 
függetlenségben, összeférhetetlenségek kizárásával végezze; 

h) a SESAR-projekt előrehaladásáról szóló éves jelentés elkészítése és annak az 
igazgatótanács elé terjesztése;

i) az éves beszámoló és a mérleg igazgatótanács elé terjesztése;
j) a SESAR-projekt koncepciójában jelentős változást eredményező javaslatok 

igazgatótanács elé terjesztése.

7. cikk
A közös vállalkozás alkalmazottai

1. A személyzet létszámát az éves költségvetésben szereplő létszámtervben kell 
meghatározni.
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2. A közös vállalkozás alkalmazottainak foglalkoztatása az „Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek” mintájára, határozott idejű 
szerződés keretében történik.

3. Minden személyzeti költséget a közös vállalkozás visel.
4. A közös vállalkozás bármely tagja javasolhatja az ügyvezető igazgatónak valamely 

alkalmazottja kirendelését a közös vállalkozáshoz. Ha elfogadják a javaslatot, a 
kirendeléssel kapcsolatos költségek a tagot terhelik, és a 11. cikk (5) bekezdése 
értelmében nem pénzbeli hozzájárulásnak minősülhetnek.
A közös vállalkozáshoz kirendelt alkalmazott függetlenül jár el, és az ügyvezető 
igazgató felügyelete alatt áll.

5. Az igazgatótanács elfogadja e cikk végrehajtásához szükséges rendelkezéseket.

8. cikk
Megállapodások

Az e rendelet 1. cikkében megjelölt feladatok végrehajtására a közös vállalkozás 
megállapodást köt az Eurocontrollal, amelynek értelmében:

a) Az Eurocontrol a közös vállalkozás tudomására hozza a meghatározási szakasz 
eredményeit;

b) az Eurocontrol a „terv” végrehajtásából adódó alábbi feladatokat, valamint az 
ezekhez kapcsolódó pénzeszközök kezelését látja el:

i) a kutatási és fejlesztési és hitelesítési tevékenység szervezése, a közös 
vállalkozás munkatervével összhangban;

ii) a jövőbeli rendszer közös fejlesztéseinek felügyelete;
iii) a „terv” és az esetleges módosító indítványainak nyomon követése;

iv) a konvergenciamutatók aktualizálása (Európai konvergencia- és végrehajási 
terv, helyi konvergencia-és végrehajtási terv);

v) kapcsolattartás a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezettel.

9. cikk
Külső szerződések

1. A 8. cikk sérelme nélkül a közös vállalkozás vállalkozásokkal vagy vállalkozások 
konzorciumával szolgáltatásnyújtási és ellátási szerződéseket köthet, különösen e 
rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében előírt tevékenységek elvégzése céljából.

2. A közös vállalkozás gondoskodik arról, hogy az (1) bekezdésben említett 
szerződések biztosítsák a Bizottságnak a jogot ahhoz, hogy a közös vállalkozás 
nevében a Közösség pénzügyi érdekei védelmének biztosítása céljából ellenőrzéseket 
végezzen.

3. Az (1) bekezdésben említett szerződések tartalmazzák a 17. cikkben említett szellemi 
tulajdonjogokra vonatkozó megfelelő rendelkezéseket. Az összeférhetetlenség 
elkerülése érdekében a tagok, beleértve a 7. cikk (4) bekezdésében említett kirendelt 
alkalmazottaikat, akik az ajánlattételi felhívás tárgyát képező munka 
meghatározásában részt vesznek, nem működhetnek közre az említett munkák 
megvalósításában.
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10. cikk
Munkacsoportok

1. E rendelet 1. cikkében említett feladatok végrehajtására a közös vállalkozás 
meghatározott számú munkacsoportot hozhat létre azon tevékenységek 
megvalósítására, amelyeket más keretek között még nem hajtottak végre. Ezen 
munkacsoportok a légiforgalmi szolgáltatási ágazat szakembereinek szakértelmére 
alapoznak és biztosítják munkájuk átláthatóságát.

2. A munkacsoportokban részt vevő szakemberek nem tartoznak a közös vállalkozás 
alkalmazottai közé.

3. A munkacsoportokban a közös vállalkozás egyik képviselője elnököl.

11. cikk
Pénzügyi rendelkezések

1. A közös vállalkozás bevételei a tagállamok hozzájárulásaiból, valamint az 
550/2004/EK rendelet 15. cikke (3) bekezdése e) pontjának második francia 
bekezdése értelmében a léginavigációs díjakra kivethető járulékokból származnak.

2. Az alapító tagok a közös vállalkozás tevékenységeinek megkezdéséhez a közös 
vállalkozás megalakulásától számított egy éven belül 10 millió euro kezdeti 
hozzájárulást folyósítanak.

3. Az első cikk (2) bekezdésének második és harmadik francia bekezdésében említett 
tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a közös vállalkozásnak a belépésük 
elfogadásától számított egy éven belül 10 millió euro kezdeti hozzájárulást 
folyósítanak. A közös vállalkozás alapítását követő 12 hónapon belül belépő tagok 
számára ez az összeg 5 millió euro.

Ez az összeg – a részvényeket akár egyénileg, akár kollektívan jegyző – olyan 
vállalkozások esetében, amelyek a kis- és középvállalkozások 
fogalommeghatározásáról szóló, 2003. május 6-i bizottsági ajánlás25 értelmében kis-
vagy középvállalkozásnak tekinthetőek, 250 ezer euro, a belépésük időpontjától 
függetlenül.

4. Az igazgatótanács határozza meg, hogy az előirányzott hozzájárulásukkal arányosan 
mekkora összeget kell az egyes tagoknak rendelkezésre bocsátaniuk, és dönt a 
hozzájárulások kifizetésének határidejéről.

5. Nem pénzbeli hozzájárulás is lehetséges. A nem pénzbeli hozzájárulás értéke és a 
közös vállalkozás céljainak megvalósításával összefüggő hasznossága vizsgálat 
tárgyát fogja képezni.

6. Az igazgatótanács javaslatot terjeszt a Bizottság elé az (1) bekezés szerinti 
léginavigációs díjakra kivetett járulékok szintjére és alapjára vonatkozóan.

7. Ha a közös vállalkozás bármely tagját, aki nem teljesíti a nem pénzbeli hozzájárulás 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettségvállalását vagy nem fizeti be az 
esedékes összeget a határidő lejártát követő hat hónapon belül, ki kell zárni az 
igazgatótanácsban zajló szavazásból, ameddig a kötelezettségeinek eleget nem tesz. 

  
25 HL L 124., 2003.5.20., 36 o.
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Ha a hat hónap lejárta után továbbra is fennáll a kötelezettségszegés, elveszíti 
tagságát.

12. cikk
Bevételek

1. A közös vállalkozás minden bevételét e rendelet 1. cikkében meghatározott feladatok 
megvalósítása érdekében kell felhasználni. A 23. cikkre is figyelemmel a kiadásokat 
meghaladó többletbevétel nem osztható fel a közös vállalkozás tagjai között.

2. A tagok hozzájárulásaiból esetlegesen származó kamatok összege a közös 
vállalkozás bevételét képezi, ha a közösségi hozzájárulásra vonatkozó rendelkezések 
másképpen nem rendelkeznek. 

13. cikk
Pénzügyi szabályzat

1. A pénzügyi szabályzatot az igazgatótanács fogadja el.

2. A pénzügyi szabályzat célja a közös vállalkozás szabályszerű és eredményes 
pénzgazdálkodásának biztosítása.

3. A pénzügyi szabályzat nagyvonalakban tiszteletben tartja a 2343/2002/EK, Euratom 
rendelet elveit, és különösen a következőkre vonatkozó elvi szabályokat tartalmazza:

a) a SESAR-projekt költségbecslésének és az éves költségvetésnek a megjelenési 
formája és szerkezete;

b) az éves költségvetés végrehajtása és a belső pénzügyi ellenőrzés;
c) a közös vállalkozás tagjai hozzájárulásainak fizetési módja;

d) az elszámolások és leltári nyilvántartások vezetése és formája, valamint az éves 
mérleg elkészítése és formája;

e) a pályázati eljárás, a közös vállalkozás tagjainak országai közötti 
megkülönböztetésmentesség és a projekt közösségi jellege alapján, valamint a 
közös vállalkozás nevében kötött szerződések és javára szóló megrendelések, 
valamint ezek feltételei.

4. Azokat a részletes végrehajtási szabályokat, amelyek a Bizottság számára lehetővé 
teszik az Európai Közösséget létrehozó szerződés 274. cikkéből eredő 
kötelezettségeinek a teljesítését, a közös vállalkozás és a Bizottság közötti 
megállapodás tartalmazza.

14. cikk
A költségvetés végrehajtása és ellenőrzése

1. Az üzleti év a naptári évnek felel meg.
2. Minden év március 31-e előtt az igazgató eljuttatja a tagoknak a SESAR-projekt 

igazgatótanács által jóváhagyott költségbecslését. 
A projekt költségbecslései tartalmazzák a következő két évre vonatkozó éves 
kiadások előirányzatait. Ebben az előrejelzésben az adott két üzleti év első évére 
vonatkozó bevételi és kiadási becslést (előzetes költségvetés-tervezet) olyan 
részletességgel kell összeállítani, amelyre az egyes tagoknak a belső költségvetési 
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eljárásokban – a közös vállalkozás számára teljesítendő pénzbeli hozzájárulásuk 
tekintetében – szükségük van. Az igazgató az ehhez szükséges minden további 
információt megad a tagoknak.

3. A tagok haladéktalanul megküldik az igazgatónak a SESAR-projekt 
költségbecslésével – és különösen a következő évre vonatkozó bevételi és kiadási 
becslésekkel – kapcsolatos észrevételeiket.

4. A projekt jóváhagyott költségbecslése alapján és a tagoktól érkező észrevételek 
figyelembevételével az igazgató elkészíti a következő évre vonatkozó költségvetés-
tervezetet, és szeptember 30-a előtt elfogadásra az igazgatótanács elé terjeszti.

5. Minden üzleti év végétől számított két hónapon belül az igazgató az előző évre 
vonatkozó éves beszámolót és mérleget benyújtja az Európai Közösségek 
Számvevőszékéhez. A Számvevőszék által végzett ellenőrzés bizonylatokon és 
helyszíni ellenőrzéseken alapul.

6. Az igazgató az éves beszámolót és mérleget a Számvevőszék jelentésével együtt – a 
leadott szavazatok 75 %-os többségével történő – jóváhagyásra az igazgatótanács elé 
terjeszti. Az igazgató jogosult, és amennyiben ezt az igazgatótanács kéri, köteles 
véleményezni a jelentést.

7. A Számvevőszék a jelentését megküldi a közös vállalkozás tagjainak.

15. cikk
A kidolgozandó okiratok

1. Az üzleti terv meghatározza a SESAR-projekt valamennyi elemének kivitelezési 
tervét. Három évre vonatkozik, és rendszeresen aktualizálják.

2. Az éves munkaterv, amelyet minden évben 12 hónapra határoznak meg, megállapítja 
erre az időszakra a közös vállalkozás tevékenységeit, ütemtervét és költségeit.

3. Az éves beszámoló bemutatja a SESAR-projekt előrehaladását, különösen a projekt 
ütemezésére, költségeire és eredményeire tekintettel.

16. cikk
A Közösség pénzügyi érdekeinek oltalma

1. A Bizottságnak joga van ahhoz, hogy a Közösség pénzügyi érdekeinek védelmét 
hatékony ellenőrzések révén biztosítsa. Amennyiben a Bizottság szabálytalanságot 
tár fel, fenntartja magának a jogot arra, hogy a közös vállalkozás javára történő 
bármilyen további kifizetést csökkentsen vagy felfüggesszen.

2. Az (1) bekezdés értelmében csökkentett vagy felfüggesztett összegnek a Bizottság 
által ténylegesen feltárt szabálytalanságok összegével kell megegyeznie.

17. cikk
Tulajdonjogok

A közös vállalkozás a SESAR-projekt végrehajtási szakaszában létrehozott vagy rá átruházott 
anyagi és nem anyagi javak tulajdonosa.
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18. cikk
Átláthatóság és iratkezelés

Az igazgatótanács – a biztonság, az üzleti titok és a nyilvános hozzáférés céljainak 
összeegyeztetése érdekében – iratkezelési szabályokat fogad el. E szabályok, adott esetben 
figyelembe veszik az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben26

meghatározott elveket és korlátokat.

19. cikk
Csalások megelőzésére szolgáló intézkedések

1. A csalás, a korrupció és az egyéb jogellenes tevékenységek elleni küzdelem céljából 
az 1073/1999/EK parlamenti és tanácsi rendelet27 rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. A közös vállalkozás csatlakozik az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és 
az Európai Közösségek Bizottsága közötti, az OLAF által végrehajtott belső 
vizsgálatokról szóló 1999. május 25-i intézményközi megállapodáshoz28, és 
késedelem nélkül meghozza a közös vállalkozás teljes személyzetére alkalmazandó 
megfelelő rendelkezéseket.

3. A Számvevőszék és az OLAF szükség esetén helyszíni ellenőrzést végezhet a közös 
vállalkozás finanszírozásából részesülőknél, valamint az annak szétosztásáért felelős 
ügynököknél.

20. cikk
Felelősség

1. A közös vállalkozás a kötelezettségei teljesítéséért kizárólagos felelősséggel tartozik.

2. A közös vállalkozás szerződéses felelősségére nézve a vonatkozó szerződési 
rendelkezések és az adott szerződésre alkalmazandó jog az irányadó.

3. A közös vállalkozás által a (2) bekezdésben említett kárfelelősség viselése céljából 
kifizetett összegek, valamint az ezzel összefüggésben felmerült költségek és 
kiadások a közös vállalkozás kiadásainak tekintendők.

4. Az ügyvezető igazgató javaslatot tesz a igazgatótanácsnak a szükséges biztosítások 
megkötésére, és a közös vállalkozás megköti a igazgatótanács által meghatározott 
biztosításokat.

21. cikk
Titoktartási kötelezettség

A közös vállalkozás gondoskodik az olyan különleges adatok védelméről, amelyek nem 
engedélyezett közlése sértheti a szerződő felek érdekeit. A vállalkozás alkalmazza a 
2001/264/EK tanácsi határozat29 által meghatározott és hatályba léptetett biztonsági elveket és 
minimumszabványokat

  
26 HL L 145., 2001.5.31., 43. o.
27 HL L 136., 1999.5.31., 1. o.
28 HL L 136., 1999.5.31., 15. o.
29 HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A legutóbb a 2005/571/EK határozattal (HL L 193., 2005.7.23., 31. o.) 

módosított határozat.
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22. cikk
A közös vállalkozás működésének időtartama

1. A közös vállakozást a 2013. december 31-ig tartó időszakra jön létre.

A közös vállalkozás e rendelet 1. cikkében meghatározott feladatainak 
megvalósításában elért előrehaladáshoz igazodva az időtartam ezen alapszabály 
módosítása révén lerövidíthető vagy meghosszabbítható.

2. Az üzleti terv és annak aktualizált változatai céljainak megvalósításában elért 
előrehaladást figyelembe véve, az (1) bekezdésben meghatározott időtartam végén a 
Bizottság vagy a Tanács javasolja a közös vállalkozás tulajdonában álló anyagi és 
nem anyagi javak teljes vagy részletes átadását egy másik szervezet részére.

23. cikk
A közös vállalkozás felszámolása

A közös vállalkozás végelszámolásával összefüggő eljárás lefolytatása céljából az 
igazgatótanács egy vagy több végelszámolót nevez ki, akik az igazgatótanács döntései szerint 
járnak el.

24. cikk
Az alkalmazandó jog

Az ebben az alapszabályban nem szereplő bármely kérdésben annak az államnak a jogát kell 
alkalmazni, amelyben a közös vállalkozás székhelye található.
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JOGALKOTÁSI PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1. A JAVASLAT CÍME:
Javaslat: a Tanács rendelete a SESAR Közös Vállalkozás alapításáról

2. ABM/EBA KERET (TEVÉKENYSÉGALAPÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS KÖLTSÉGVETÉS-
TERVEZÉSI KERET)
Érintett politikai terület(ek) és kapcsolódó tevékenység(ek):
Tevékenység: „Belvízi, légi és tengeri közlekedés”

Célkitűzés: „Felügyelni a szállítási szolgáltatások belső piacának megvalósítását”

3. KÖLTSÉGVETÉSI TÉTELEK
3.1. Költségvetési tételek (működési tételek és kapcsolódó technikai és igazgatási 

segítsényújtási tételek (korábban: BA tételek)) beleértve a következő 
megnevezéseket:
A jelenlegi kódolás alapján:

06.0301 - Pénzügyi támogatás a közlekedési transzeurópai hálózat közös 
érdekű projektjei számára

06.0601 - Az energiához és közlekedéshez kapcsolódó kutatás –
Repüléstechnika és űrkutatás

3.2. A fellépés és a pénzügyi kihatás időtartama: 2007-2013
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3.3. Költségvetési jellemzők (a táblázat szükség szerint további sorokkal bővíthető):

Költségv
etési tétel Kiadás típusa Új EFTA-

hozzájárulás

Tagjelölt 
országok 
hozzájárulásai

A pénzügyi 
terv 
fejezete

06.0301 Nem 
kötelező

NDE30

NEM IGEN NEM 1A.

06.0601 Nem 
kötelező DE NEM IGEN NEM 1A.

4. FORRÁSOK ÁTTEKINTÉSE
4.1. Pénzügyi források
4.1.1. A kötelezettségvállalási előirányzatok és a kifizetési előirányzatok áttekintése

A közösségi költségvetést terhelő éves összegek esetleges módosítását az adott év 
költségvetési eljárásához kapcsolódó viták során jóvá kell hagyatni, és e módosítás 
nem lépheti túl a COM(2004) 475 végleges javaslat nyomán meghozandó 
határozatokban a „közös érdekű projektekre” jóváhagyott felső határt.

millió euro (három tizedesjegyig)

Kiadás típusa

Szakas
z 

száma

2007. 
év 2008 2009 2010 2011

2012 

és később
Összesen

Működési kiadások31

Kötelezettségvállalási 
előirányzatok

06.0301 3,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100,000 303,000

06.0601

8.1 a

0 50,000 50,000 50,000 50,000 100,000 300,000

Kifizetési előirányzatok
06.0301 2,000 26,000 50,000 50,000 50,000 125,000 303,000

06.0601

b

0 25,000 50,000 50,000 50,000 125,000 303,000

  
30 Nem differenciált előirányzatok

31 Olyan kiadások, amelyek nem tartoznak az érintett 06 cím 06 01 alcímébe.
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Referenciaösszegbe tartozó igazgatási kiadások32

Technikai és igazgatási 
segítségnyújtás (NDE) 8.2.4 c = = = = = = =

TTEELLJJEESS RREEFFEERREENNCCIIAAÖÖSSSSZZEEGG

Kötelezettségvállalási 
előirányzatok a+c 3,000 100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 603,000

Kifizetési előirányzatok b+c 2,000 51,000 100,000 100,000 100,000 250,000 603,000

Referenciaösszegbe bele nem tartozó igazgatási kiadások33

A fellépés indikatív összköltsége

Személyzeti és 
kapcsolódó kiadások 
(NDE)

8.2.5 d 0,389 0,281 0,281 0,281 0,281 0,562 2,075

A referenciaösszegbe 
bele nem tartozó, 
személyzeti és 
kapcsolódó költségeken 
kívüli igazgatási 
költségek (NDE)

8.2.6 e pm pm pm 0,200 pm 0,400 0,600

TELJES 
KÖTELEZETTSÉGV
ÁLLALÁSI 
ELŐIRÁNYZAT 
beleértve a 
személyzeti költséget

a+c
+d
+e

2,389 100,281 100,281 100,481 100,281 200,962 605,675

TELJES KIFIZETÉSI 
ELŐIRÁNYZAT 
beleértve a 
személyzeti költséget

b+c+
d+e 2,389 51,281 100,281 100,481 100,281 250,962 605,675

A társfinanszírozás részletezése
Ha a javaslat bizonyos (alább felsorolandó) tagállamok vagy más szervek általi 
társfinanszírozást ír elő, a társfinanszírozás becsült szintjét az alábbi táblázatban meg 
kell adni (ha a társfinanszírozásban több szervezet vesz részt, a táblázat további 
sorokkal bővíthető):

  
32 A 06 cím 06 01 04 jogcímcsoportjába tartozó kiadások.

33 A 06 01 alcímébe tartozó kiadások, kivéve a 06 01 04 és 06 01 05 jogcímcsoportot.
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millió euro (három tizedesjegyig)

Társfinanszírozó szerv
2007. év 2008 2009 2010 2011

2012
és később Összesen

EUROCONTROL 3,000 100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 603,000

A közös vállalkozás 
más tagjai és a 
léginavigációs díjakra 
kivetett illeték

f
0 100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 600,000

TELJES 
KÖTELEZETTSÉGV
ÁLLALÁSI 
ELŐIRÁNYZATOK a 
társfinanszírozással 
együtt

a+c+d
+e+f 6,389 300,281 300,281 300,481 300,281 601,162 1.808,875

4.1.2. A pénzügyi programozással való összeegyeztethetőség

A javasolt közösségi finanszírozás összeegyeztethető a COM(2004) 487 végleges 
javaslattal, a 2007–2013-as pénzügyi tervre vonatkozó végleges megállapodásra 
is figyelemmel.
A transzeurópai hálózatok és a kutatás és technológiafejlesztés programjait 
terhelő referenciaösszegek bele vannak foglalva a COM (2004) 475 végleges és 
COM (2005) 119 javaslat összegeibe.
¨ A javaslat összeegyeztethető a jelenlegi pénzügyi programozással.
¨ A javaslathoz a pénzügyi terv vonatkozó fejezetének átprogramozására van 

szükség.
¨ A javaslathoz az intézményközi megállapodás rendelkezéseinek alkalmazására 

(azaz rugalmassági eszköz alkalmazására vagy a pénzügyi terv módosítására) 
van szükség.

4.1.3. A bevételre gyakorolt pénzügyi hatás

T A javaslatnak nincs kihatása a bevételre

¨ A javaslatnak van pénzügyi kihatása – a bevételre gyakorolt hatása a 
következő:

Megjegyzés: A bevételre gyakorolt hatás számítási módszerét érintő minden 
pontosításnak és megjegyzésnek szerepelnie kell egy külön mellékletben.
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millió euro (az első tizedesjegyig)

A fellépés utáni helyzet

Költségvet
ési tétel

Bevételek

A 
fellépés 
előtt [0-
1. év] [n. év] [n+1] [n+2] [n+3

]
[n+4] [n+5]

34

a) Bevétel abszolút értékben

b) A bevétel változása ∆

(Minden érintett költségvetési tételt meg kell jelölni, a táblázatot megfelelő számú 
sorral kiegészítve, ha több költségvetési tételt ér hatás.)

4.2. Humán erőforrás (tisztviselők, ideiglenes és külső alkalmazottak) – a részleteket 
lásd a 8.2.1. pontnál

Éves szükségletek 2007. 
év 2008 2009 2010 2011 2012 és 

később

A személyzet teljes 
létszáma 4 3 3 3 3 évente 3

5. JELLEMZŐK ÉS CÉLKITŰZÉSEK
A javaslat hátterével kapcsolatos pontosítások szükségesek az indokolásban. A 
pénzügyi kimutatás e szakaszában a következő kiegészítő információknak kell 
szerepelniük:

5.1. Rövid vagy hosszú távon meg kell valósítani

A SESAR-projekt egy meghatározási (2004–2007) és egy végrehajtási szakaszból 
(2008–2020) áll; ez utóbbi két lépcsőben valósul meg, ezek a következők: a 
kifejlesztés (2008–2013) és a kiépítés (2014–2020). A végrehajtási szakasz pontos 
időtartama a meghatározási szakasztól függ. A közös vállalkozás csak a kidolgozási 
tevékenységekben és a meghatározási szakaszban vesz részt. A Bizottságnak a 
SESAR-mal kapcsolatos közleménye erről további információkat tartalmaz.

5.2. A Közösség részvételének hozzáadott értéke, a javaslatnak az egyéb pénzügyi 
eszközökkel való összeegyeztethetősége és esetleges szinergiák

A TEN-Közlekedés keretében a Közösség részt vesz már a meghatározási szakasz 
Eurocontrol-lal együtt való társfinanszírozásában. A Közösség hozzájárulása nélkül 
ezt a szakaszt nem lehetett volna elindítani, vagy elindítása jelentős késéssel történt 
volna, ami veszélyeztette volna a projekt sikerességét.

A hatóságoknak a végrehajtási szakaszban való részvétele stratégiai és intézményi 
vetületet ad a projektnek. E részvétel teljes mértékben megfelel a lisszaboni 
stratégiának, mivel köz- és magánszféra közti partnerséget teremt a kutatás területén.
Szabályozási hatáskörrel rendelkező szervként a Bizottság garantálja az egységes 
égbolttal foglalkozó jogszabályokkal való koherenciát, és hatékony és gyors 

  
34 Adott esetben a táblázat további sorokkal bővíthető, ha a fellépés időtartama több mint 6 év.
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döntéshozatalt biztosít, ami alapvető fontsságú az európai légiforgalmi szolgáltatás 
korszerűsítéséhez.
A Közösség pénzügyi hozzájárulása fontos ösztönző az ipar számára; ez utóbbi 
önmagában nem lenne képes finanszírozni a rendszer korszerűsítését, és ugyanakkor 
a jelenlegi rendszer üzemeltetési költségeit is fedezni.

5.3. Célkitűzések, a javaslat várt eredményei és kapcsolódó mutatói a tevékenységalapú 
irányítás keretében

A SESAR-projekt beilleszkedik a „Belvízi, légi és tengeri közlekedés” tevékenység 
tevékenységalapú irányításának célkitűzésébe: „befejezni az energetikai és 
fuvarozási szolgáltatások belső piac megvalósítását és felügyelni ennek 
kialakulását”.

A SESAR-projekt célja az európai légiforgalmi szolgáltatás rendszerének 
korszerűsítése. A közös vállalkozás célja megszervezni és koordinálni a projektet az 
európai közösségi kutatási és fejlesztési törekvések egyesítésével
A projekt meghatározási szakasza jelenleg folyamatban van, és eredményeként 2007-
re elkészül az európai légiforgalmi szolgáltatás korszerűsítési terve. Ez a terv 
lényegbevágóan járul majd hozzá a közös vállalkozás operatív célkitűzéseinek 
meghatározásához. A terv meghatározza az új rendszer teljesítményére vonatkozó, 
2020-ban és később várható igényeket, és megoldásokat keres a harmonizált és 
globálisan átjárható légiforgalmi szolgáltatási rendszer létrehozására.
Munkaprogramot állít fel a kutatási, fejlesztési és validálási tevékenységekhez, 
valamint részletes tervet dolgoz ki költségek és prioritások szempontjából a 
fejlesztési és kiépítési szakaszokhoz.

Következésképp az operatív célkitűzéseket és a pontos mutatókat nem lehet 
meghatározni a korszerűsítési terv elkészülte előtt.

Ennek ellenére némely „különleges” célkitűzést meg tudunk állapítani:
–A közös vállalkozás létrehozása, az irányító szervek felállítása, a személyzet 

felvétele;
–A projekt végrehajtásának megszervezése és koordinálása a korszerűsítési tervnek 

megfelelően;
–A felügyelete alá tartozó kutatási, fejlesztési, validálási és tanulmányozási 

tevékenységek megszervezése;
–Ajánlattételi felhívás kiírásának megszervezése a közös termékek kidolgozásához;

A jelenleg előrelátható mutatók a következők: az irányító struktúra létrehozása (a 
székhely berendezése, az igazgatótanács megalakulása, az eljárási szabályzat és a 
pénzügyi szabályzat elfogadása, a ügyvezető igazgató és a személyzet felvétele); a 
tevékenységek megkezdése (a munkaprogram megállapítása, a megállapodás 
megkötése az Eurocontrol-lal, felhívás a tagok pénzügyi kötelezettségeire);
tevékenységek folytatása és értékelése (új tagok toborzása, ajánlattételi felhívások 
kiírása, az elért fejlődésről jelentések készítése, az Egyesült Államok 
teljesítményével való összehasonlítás).
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5.4. Végrehajtási módszerek (tájékoztató jelleggel)
Jelölje meg a fellépés végrehajtásához választott módszert (módszereket)35.

T Központosított irányítás

T közvetlenül a Bizottság által

¨ közvetlenül, az alábbiaknak adott felhatalmazással:

¨ végrehajtó hivatalok,
¨ a Közösségek által létrehozott szervek, a költségvetési 

rendelet 185. cikkében említettek szerint
¨ nemzetközi közjogi intézmény/közszolgáltató intézmény

¨ Megosztott vagy decentralizált irányítás

¨ tagállamokkal
¨ harmadik országokkal

¨ Nemzetközi szervezetekkel való közös irányítás (sorolja fel, melyekkel)

6. FELÜGYELET ÉS ÉRTÉKELÉS
6.1. Ellenőrzési rendszer

A közös vállalkozás alapszabály-tervezete külön rendelkezéseket ír elő a belső 
ellenőrzés tekintetében.

6.2. Értékelés
6.2.1. Előzetes értékelés

A SESAR-projekt és vezetése tekintetében végzett előkészítő költség-haszon 
tanulmányon alapuló, a javaslathoz mellékelt hatásvizsgálat már nagyrészben 
megadja a SESAR közös vállalkozás létrehozásának előzetes értékeléséhez 
szükséges adatokat.
Az 5. pontban említett okok miatt azonban a közös vállalkozás operatív 
célkitűzéseinak meghatározásához szükséges lényeges ismeretek csak 2007-ben 
fognak rendelkezésre állni. Következésképp, mivel kimerítő előzetes érékelés a 
projekt jelenlegi szakaszában nem készíthető, a Bizottság az értékelést a 
meghatározási szakasz végén fogja befejezni.

6.2.2. A közbenső/utólagos értékelés nyomán tett intézkedések (korábbi, hasonló 
tapasztalatok tanulsága)
Nem alkalmazandó

6.2.3. A jövőbeni értékelések módja és gyakorisága
A közös vállalkozás belső értékelését a projekt előrehaladásáról szóló éves jelentés 
alapján biztosítják.

Továbbá a Bizottság háromévenként értékeli a rendelet végrehajtási folyamatát és az 
elért eredményeket. Egy végső értékelés is tervbe van véve.

  
35 Több módszer esetében kérjük, pontosítson az e pontban található „Megjegyzés” részben.
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7. CSALÁS ELLENI INTÉZKEDÉSEK

A közös vállalkozás alapszabálya külön rendelkezéseket tartalmaz a csalás elleni 
intézkedésekre vonatkozóan.
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8. FORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE
8.1. A javaslat célkitűzéseinek pénzügyi költségei

Kötelezettségvállalási előirányzatok millió euróban (három tizedesjegyig)

2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év és 
később ÖSSZESEN

(A célkitűzések, a 
fellépések és a 
végeredmények 
megnevezését fel kell 
tüntetni)

Vé
ger
ed
mé
ny 
típ
usa

Átlag
os 
költsé
g

Végere
dmény
ek 
száma

Ös
sz
köl
tsé
g

Végere
dmény
ek 
száma

Ös
sz
köl
tsé
g

Végere
dmény
ek 
száma

Ös
sz
köl
tsé
g

Végere
dmény
ek 
száma

Ös
sz
köl
tsé
g

Végere
dmény
ek 
száma

Ös
sz
köl
tsé
g

Vége
redm
énye
k 
szám
a

Ös
szk
ölts
ég

Végere
dménye
k 
száma

Összk
öltség

1. CÉLKITŰZÉS36

A közös vállalkozás 
létrehozása

1. célkitűzés 
összesen = = 1 1

2. CÉLKITŰZÉS37

A projekt 
végrehajtásának 
megszervezése és 
koordinálása

2. célkitűzés 
összesen = = 2 4 4 4 4 8 26

  
36 Az 5.3. részben leírtak szerint.
37 Az 5.3. részben leírtak szerint.
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3. CÉLKITŰZÉS
A technikaii 
munkálatok 
megszervezése

3. célkitűzés 
összesen = = 0 48 48 48 48 96 288

4. CÉLKITŰZÉS
Ajánlattételi 
felhívások 
megszervezése

4. célkitűzés 
összesen = = 0 48 48 48 48 96 288

ÖSSZKÖLTSÉG = = 3 100 100 100 100 200 603

A 8.1. táblázatban szereplő összegek tájékoztató jellegűek. A projekt meghatározási szakasza a célkitűzések részletesebb bontását fogja eredményezni.
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8.2. Igazgatási kiadások
8.2.1. Személyzet létszáma és típusa

Állások típusa A fellépés irányítására kijelölendő meglévő és/vagy további személyzet (állások 
száma/teljes munkaidős egyenérték)

2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012-2013

A*/
AD 2 1 1 1 1 2Tisztviselők 

vagy ideiglenes 
alkalmazottak38

B*, 
C*/
AST

1 1 1 1 1 2

A 06 01 02 
jogcímcsoportból 
finanszírozott 
személyzet39 1 1 1 1 1 2

A 06 01 04/05 
jogcímcsoportból 
finanszírozott egyéb 
személyzet40 = = = = = =

ÖSSZESEN 4 3 3 3 3 6

8.2.2. A fellépés keretében elvégzendő feladatok leírása
– A közös vállalkozás létrehozásának előkészítő munkálatai;

– Kapcsolat a különböző politikai, gazdasági, műszaki és szociális szereplőkkel;
– A közösségi támogatások kezelése.

8.2.3. A (jogszabályban meghatározott) humán erőforrás eredete
(Több forrás megjelölésénél kérjük az állások számát forrásonként megadni)

T A felváltásra vagy meghosszabbításra váró program irányítására jelenleg 
kijelölt két állás

¨ Az n. évi éves politikai stratégiában/előzetes költségvetés-tervezetben már 
kijelölt állások

T Az éves politikai stratégia/előzetes költségvetés-tervezet következő eljárása 
keretében igénylendő egy állás

  
38 Amelyek költségét NEM fedezi a referenciaösszeg
39 Amelyek költségét NEM fedezi a referenciaösszeg
40 Amely költsége beletartozik a referenciaösszegbe.
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T Az érintett szolgálaton belül újra kiosztandó egy állás meglévő források 
felhasználásával (belső áthelyezés)

¨ Az n. évben szükséges, de az éves politikai stratégiában/előzetes költségvetés-
tervezetben az adott évre nem előirányzott állások

8.2.4. Egyéb, a referenciaösszegbe tartozó igazgatási kiadások (06 01 04/05 – Irányítási 
igazgatási kiadások)

Nem alkalmazandó
millió euro (három tizedesjegyig)

Költségvetési tétel

(szám és megnevezés)

[n. év] n+1. év n+2. év n+3. év n+4. év n+5. év

és később

ÖSSZESE
N

1. Technikai és igazgatási 
segítségnyújtás (beleértve a 
kapcsolódó személyzeti 
költségeket)

= = = = = = =

Végrehajtó hivatalok41

Egyéb technikai és igazgatási 
segítségnyújtás

= = = = = = =

- belső

- külső

Technikai és igazgatási 
segítségnyújtás összesen

0 0 0 0 0 0 0

  
41 Helyénvaló megemlíteni a kifejezetten az érintett végrehajtó ügynökség(ek)hez kapcsolódó pénzügyi 

kimutatást.
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8.2.5. A referenciaösszegbe nem beletartozó személyzeti és kapcsolódó kiadások
millió euro (három tizedesjegyig)

Humán erőforrás típusa
2007. év 2008. 

év
2009. 

év
2010. év 2011. év 2012. év

és később

Tisztviselők és ideiglenes 
alkalmazottak (06 01 01) 0,324 0,216 0,216 0,216 0,216 0,432

A 06 01 02 jogcímcsoportból 
finanszírozott személyzet 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,130

(A referenciaösszegbe NEM 
beletartozó) személyzeti összköltség 

és kapcsolódó költségek
0,389 0,281 0,281 0,281 0,281 0,562

Számítás –Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak
Adott esetben a 8.2.1. pontra kell hivatkozni
108 000 euro évente minden tisztviselőre

Számítás – A 06 01 02 jogcímcsoportból finanszírozott személyzet
Adott esetben a 8.2.1. pontra kell hivatkozni
Kirendelt nemzeti szakértő utáni költség:
Napidíj 41.000 euro/év

Utazás 4.000 euro/év
Igazgatási kiadások 19.985 euro/év

Összesen 64.985 euro/év= 65.000 euro/év

8.2.6 Egyéb, a referenciaösszegbe NEM beletartozó igazgatási kiadások
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millió euro (három tizedesjegyig)

2007. 
év

2007
2008. 

év
2009. 

év
2010. 

év 2011. év

2012. 
év

és 
később

ÖSSZESEN

06 01 02 11 01 – Kiküldetések ** pm pm pm pm pm pm pm

06 01 02 11 02 – Ülések és konferenciák

06 01 02 11 03 – Bizottságok42

06 01 02 11 04 – Tanulmányok és konzultációk

06 01 02 11 05 – Információs rendszerek

2. Összes egyéb irányítási kiadás 
(06 01 02 11)

3. Egyéb igazgatási jellegű kiadások 
(részletezve, a költségvetési tétel 
megadásával)

becslések szerint 06.010503 -
06.010404***

0,200 0,600 0,800

(A referenciaösszegbe NEM beletartozó) 
személyzeti és kapcsolódó költségeken 
kívüli összes igazgatási kiadás

0,200 0,600 0,800

Számítás – Egyéb, a referenciaösszegbe NEM beletartozó igazgatási kiadás

** A Bizottságnak a projekthez rendelt személyzete kiküldetései a közös vállalkozás 
végső székhelyétől függnek.

*** 2 közbenső és egy utólagos értékelés

A humán és igazgatási erőforrásra irányuló igényt az éves elosztási eljárás 
keretén belül az irányító főigazgatóságnak odaítélt keretösszeg fedezi.

  
42 Jelölje meg a bizottság típusát és a csoportot, amelyikhez tartozik.


