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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

Formålet med Kommissionens forslag er at udvide Luftfartssikkerhedsagenturets 
kompetenceområde til at omfatte flyveoperationer, pilotcertifikater og luftfartøjer fra 
tredjelande samt at udvide anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1592/2002 i 
overensstemmelse dermed.

Dette forslag har til formål at løse følgende brist: Selv om luftfartøjerne nu frit kan operere på 
det fælles marked, varierer de forskellige medlemsstaters sikkerhedsniveauer fortsat. I dag 
ligger ansvaret for at regulere luftfartsstandarderne i Europa hos en række organer såsom Den 
Europæiske Konference for Civil Luftfart (ECAC), de fælles luftfartsmyndigheder, 
Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) og Eurocontrol. Disse organisationer 
er mellemstatslige, og de regler, de vedtager, anvendes kun i det omfang, de deltagende 
medlemsstater ønsker det. De har ikke nogen bindende reguleringsbeføjelser, og forskellene i 
standarderne kan være betydelige.

Dette spørgsmål om standarder var genstand for forordning (EF) nr. 1592/02, hvor EU fik 
tildelt eneansvaret for luftfartsmateriels, -deles og -apparaturs luftdygtighed og 
miljøvenlighed. Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur blev oprettet i medfør af 
forordningen med henblik på at bistå Kommissionen med denne opgave. Forordningens 
anvendelsesområde er ret specifikt, idet det er begrænset til luftfartsmateriel.

Da forordningen første gang blev vedtaget i 2002, blev det imidlertid anerkendt, at 
forordningens anvendelsesområde eventuelt på et tidspunkt skulle udvides. I lyset af at 
forordningens primære formål er at garantere et højt, ensartet beskyttelsesniveau og at skabe 
lige konkurrencevilkår for luftfartsoperatørerne, har der altid været behov for at udvide 
forordningens anvendelsesområde. Faktisk gav både lovgiveren og Rådet Kommissionen et 
udtrykkeligt mandat til at udarbejde et forslag i denne henseende og tage spørgsmål om 
regulering af luftfartøjer fra tredjelande op til fornyet overvejelse. Det foreliggende forslag 
tager dette mandat op og søger at udvide forordningens anvendelsesområde. Hvis det 
vedtages, vil EASA kunne udarbejde standarder, der kan anvendes på en ensartet måde i hele 
EU. 

Finansielle konsekvenser

Kommissionens foreliggende forslag omhandler budgetposterne 06 02 01 01 og 06 02 02 02 – 
Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur – tilskud til afsnit 1, 2 og 3. Kommissionen 
foreslår et referencebeløb på 17,972 mio. euro i forpligtelsesbevillinger og 
betalingsbevillinger.

Udgiftstype År
n

n +1 n +2 n +3 n +4
n +5 
og ff. I alt

Driftsudgifter

Forpligtelsesbevillinger 2,365 2,412 2,461 2,510 2,560 2,611 14,919
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(FB)

Betalingsbevillinger (BB) 2,365 2,412 2,461 2,510 2,560 2,611 14,919

Udgiftstype
År
n

n +1 n +2 n +3 n +4 n +5 
og ff.

I alt

Administrative udgifter 
inden for 
referencebeløbet1

Teknisk og administrativ 
bistand (IOB)

0,484 0,494 0,504 0,514 0,524 0,534 3,053

Samlet referencebeløb

Forpligtelsesbevillinger 2,849 2,906 2,964 3,023 3,084 3,146 17,972

Betalingsbevillinger 2,849 2,906 2,964 3,023 3,084 3,146 17,972

Hvis de administrative udgifter uden for referencebeløbet medtages, vil de samlede anslåede 
finansielle omkostninger ved foranstaltningen være:

Udgiftstype År n +1 n +2 n +3 n +4
n +5 
og ff. I alt

FB I ALT inklusive 
udgifter i tilknytning til 
menneskelige ressourcer

3,009 3,069 3,130 3,192 3,256 3,322 18,978

BB I ALT inklusive 
udgifter i tilknytning til 
menneskelige ressourcer

3,009 3,069 3,130 3,192 3,256 3,322 18,978

Det samlede antal planlagte personaleressourcer er 20 midlertidigt ansatte i EASA.

Vurdering

Med henblik på at garantere sikkerheden for alle europæiske borgere støtter ordføreren helt 
sikkert, at der skal tildeles de ønskede ekstra ressourcer til Det Europæiske 
Luftfartssikkerhedsagentur, således at det kan skabe høje, ensartede og juridisk bindende 
luftfartssikkerhedsstandarder for flyveoperationer, pilotcertifikater og luftfartøjer fra 
tredjelande.

Ordføreren finder, at de beløb, der indgår i Kommissionens forslag, på yderligere ca. 3 mio. 
euro årligt til agenturet er berettigede. Den administrative del af de samlede udgifter er 
ligeledes rimelig. 

Referencebeløbet vil være kompatibelt med loftet for udgiftsområde 1a i den nye flerårige 
finansielle ramme (ændringsforslag 1).

I lyset af, hvilken indvirkning og hvilke konsekvenser ændringerne i opgavelisten kan få på de 

1 Udgifter inden for artikel xx 01 04 i afsnit xx.
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ressourcer, der skal bruges til et agentur, finder ordføreren, at det er særdeles ønskeligt at få et 
overblik over, hvilke af agenturets opgaver og mandater, der er blevet ændret i forhold til 
tidligere. Ændringerne i opgavelisten bør derfor klart angives i arbejdsprogrammet og i 
agenturets almindelige årsberetning (ændringsforslag 2 og 3).

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, 
til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag 1
Punkt 1 a (nyt)

1a. finder, at det referencebeløb, der er angivet i forslaget til retsakt, skal være kompatibelt 
med loftet for udgiftsområde 1a i den nye flerårige finansielle ramme og med 
bestemmelserne i afsnit 47 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem 
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig 
økonomisk forvaltning1;

Kommissionens forslag2 Ændringsforslag

Ændringsforslag 2
Artikel 1, stk. 19 a (i)

Artikel 24, stk. 2, litra b (forordning (EF) nr. 1592/2002) 

b) vedtager en årsberetning om agenturets 
virksomhed og sender den senest den 15. 
juni til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen, Revisionsretten og 
medlemsstaterne. På agenturets vegne
fremsendes hvert år alle oplysninger, som er 
relevante for bedømmelsesprocedurerne, til 
budgetmyndigheden

b) vedtager en årsberetning om agenturets 
virksomhed og sender den senest den 15. 
juni til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Kommissionen, Revisionsretten og 
medlemsstaterne. På agenturets vegne 
fremsendes hvert år alle oplysninger, som er 
relevante for bedømmelsesprocedurerne, til 
budgetmyndigheden, herunder især 

1 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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oplysninger om indvirkningen eller 
konsekvenserne af ændringerne i 
agenturets opgaver

Begrundelse

Ændringer i et agenturs opgaveliste har ofte en indvirkning på, hvor mange ressourcer der er 
brug for. For at give budgetmyndigheden mulighed for at vurdere, hvorvidt en anmodning om 
yderligere ressourcer er berettiget, skal den have et klart overblik over eventuelle ændringer i 
agenturets mandat.

Ændringsforslag 3
Artikel 1, stk. 30

Artikel 46 a, stk. 1 (forordning (EF) nr. 1592/2002) 

Det årlige arbejdsprogram skal være i 
overensstemmelse med agenturets 
målsætninger, mandater og opgaver som 
fastsat i denne forordning.

Det årlige arbejdsprogram skal være i 
overensstemmelse med agenturets 
målsætninger, mandater og opgaver som 
fastsat i denne forordning. Det skal 
indeholder klare oplysninger om, hvilke af 
agenturets mandater og opgaver, der er 
blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold 
til det foregående år.

Begrundelse
Ændringer i et agenturs opgaveliste har ofte en indvirkning på, hvor mange ressourcer der er 
brug for. For at give budgetmyndigheden mulighed for at vurdere, hvorvidt en anmodning om 
yderligere ressourcer er berettiget, skal den have et klart overblik over eventuelle ændringer i 
agenturets mandat.

Ændringsforslag 4
Artikel 1, stk. 30

Artikel 46 b, stk. 1 (forordning (EF) nr. 1592/2002) 

Årsberetningen beskriver, hvorledes 
agenturet har gennemført sit årlige
arbejdsprogram.

Årsberetningen beskriver, hvorledes 
agenturet har gennemført sit årlige
arbejdsprogram. Den skal indeholde en klar 
beskrivelse af den indvirkning eller de 
konsekvenser, ændringer i agenturets 
opgaver måtte have.

Begrundelse
Ændringer i et agenturs opgaveliste har ofte en indvirkning på, hvor mange ressourcer der er 
brug for. For at give budgetmyndigheden mulighed for at vurdere, hvorvidt en anmodning om 
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yderligere ressourcer er berettiget, skal den have et klart overblik over eventuelle ændringer i 
agenturets mandat.
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