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	2011/EES/5/22REgLUgERÐ	RÁÐSINS	(EB)	nr.	1361/2008

frá	16.	desember	2008

um	breytingu	á	reglugerð	(EB)	nr.	219/2007	um	stofnun	sameiginlegs	fyrirtækis	til	að	þróa	nýja		
kynslóð	evrópsks	kerfis	fyrir	rekstrarstjórnun	flugumferðar	(SESAR)	(*)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 352, 31.12.2008, bls. 12. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2010 frá 11. 
júní 2010 um breytingu á XIII viðauka (Flutningastarfsemí) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 49, 
16.9.2010, bls. 38.

(1) Álit frá 18. nóvember 2008 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum 
ESB).

(2) Álit frá 3. desember 2008 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum 
ESB).

(3) Stjtíð. ESB L 30, 4.2.2008, bls. 1.
(4) Stjtíð. ESB L 30, 4.2.2008, bls. 21.
(5) Stjtíð. ESB L 30, 4.2.2008, bls. 38.
(6) Stjtíð. ESB L 30, 4.2.2008, bls. 52.
(7) Stjtíð. EB L 248, 16.9.2002, bls. 1.
(8) Stjtíð. EB L 56, 4.3.1968, bls. 1.

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
171. og 172. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Frá því að sameiginlega fyrirtækið SESAR (sameiginlega 
fyrirtækið) var stofnað hefur reglugerð ráðsins (EB)  
nr. 71/2008 frá 20. desember 2007 komið sameiginlega 
fyrirtækinu Clean Sky á fót (3), reglugerð ráðsins nr. 
72/2008 frá 20. desember 2007 komið sameiginlega 
fyrirtækinu ENIAC á fót (4), reglugerð ráðsins (EB) 
nr. 73/2008 frá 20. desember 2007 komið sameiginlega 
fyrirtækinu til framkvæmdar á sameiginlega tækni-
framtaksverkefninu um ný lyf á fót (5) og reglugerð 
ráðsins (EB) nr. 74/2008 frá 20. desember 2007 komið 
sameiginlega fyrirtækinu ARTEMIS til framkvæmdar 
á sameiginlega tækniframtaksverkefninu um innfelld 
tölvukerfi á fót (6). Þessi sameiginlegu fyrirtæki eru 
stofnanir sem bandalögin hafa komið á fót í skilningi 
1. mgr. 185. gr. reglugerðar ráðsins (EB, KBE)  
nr. 1605/2002 frá 25. júní 2002 um fjárhagsreglugerðina 
sem gildir um fjárlög Evrópubandalaganna (7). Reglugerð 
ráðsins (EBE, KBE, KSE) nr. 259/68 frá 29. febrúar 
1968 um starfsmannareglur embættismanna og reglur um 
ráðningarkjör annarra starfsmanna Evrópubandalaganna 
(8) gildir um starfsfólk þeirra og bókun um sérréttindi og 
friðhelgi Evrópubandalaganna gildir um þau og starfsfólk 
þeirra.

 

2) Þar eð sameiginlega fyrirtækið SESAR er stofnun sem 
bandalögin hafa komið á fót er við hæfi að samræma 
réttarstöðu þess réttarstöðu annarra nýstofnaðra 
sameiginlegra fyrirtækja til að tryggja að þetta 
sameiginlega fyrirtæki njóti sömu meðferðar og önnur 
nýstofnuð sameiginleg fyrirtæki.

3) Í ákvörðun ráðsins 2006/971/EB frá 19. desember 2006 
um séráætlunina Samstarf um framkvæmd sjöundu 
rammaáætlunar Evrópubandalagsins á sviði rannsókna, 
tækniþróunar og tilraunaverkefna (2007–2013) (9) 
kemur fram að með rannsóknum verði nýtt kerfi fyrir 
rekstrarstjórnun flugumferðar (ATM) þróað og hrundið 
í framkvæmd innan ramma SESAR-frumkvæðisins, sem 
mun einnig tryggja skilvirkustu samræmingu á þróun 
kerfanna fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar (ATM) í 
Evrópu.

4) Samkvæmt árlegu vinnuáætlunum fyrir 2007 og 2008 
varðandi séráætlunina Samstarf, samgöngur (þ.m.t. 
flugtækni) um framkvæmd sjöundu rammaáætlunar 
Evrópubandalagsins á sviði rannsókna, tækniþróunar og 
tilraunaverkefna (2007–2013) mun framkvæmdastjórnin 
veita árlegt framlag frá sjöundu rammaáætluninni til 
sameiginlega fyrirtækisins SESAR sem áætlað er að 
nemi samtals 350 milljónum evra á heildartímabili 
áætlunarinnar.

5) Í vinnuáætluninni til margra ára um styrki á sviði 
samevrópskra flutninganeta fyrir tímabilið 2007–2013 er 
SESAR-verkefnið, sem ætlað er að færa rekstrarstjórnun 
flugumferðar til nútímahorfs í Evrópu, tilgreint sem lárétt 
forgangsmál með því að úthluta til þess fjármagni sem 
áætlað er að nemi 350 milljónum evra á því tímabili.

6) Framkvæmdastjórnin áætlar að framlag Bandalagsins til 
sameiginlega fyrirtækisins SESAR verði 700 milljónir 
evra, þar sem jafnháar fjárhæðir koma frá sjöundu 
rammaáætluninni um rannsóknir og þróun og áætluninni 
um samevrópska flutninganetið.

7) Þar eð sameiginlega fyrirtækið er stofnun sem bandalögin 
koma á fót skal sjálfræði Bandalagsins til ákvarðanatöku 
tryggt í ákvörðunarferli þess, einkum að því er varðar mál 
sem hafa áhrif á stefnumótun sameiginlega fyrirtækisins, 
framlag Bandalagsins og sjálfstæði og jafna meðferð 
starfsmanna sameiginlega fyrirtækisins.

(9) Stjtíð. ESB L 400, 30.12.2006, bls. 86. Leiðrétt útgáfa Stjtíð. ESB L 54, 
22.2.2007, bls. 30.
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8) Sameiginlega fyrirtækið SESAR og Belgía skulu gera 

með sér stjórnsýslusamning um sérréttindi og friðhelgi 
og annan stuðning sem Belgía veitir sameiginlega 
fyrirtækinu. 

9) Til að tryggja skilvirka stjórnun á fjármagni sem veitt er 
til sameiginlega fyrirtækisins vegna rannsóknarstarfsemi 
þess og til að tryggja, að svo miklu leyti sem unnt er, að 
sameiginlega fyrirtækið fái sömu meðferð og önnur 
sambærileg fyrirtæki er nauðsynlegt að tryggja að 
skattamál í bókuninni um sérréttindi og friðhelgi 
Evrópubandalaganna gildi afturvirkt frá þeirri 
dagsetningu sem við á. 

10) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 219/2007 til 
samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 219/2007 

Reglugerð (EB) nr. 219/2007 er breytt sem hér segir: 

1. Í stað 2. mgr. 1. gr. komi eftirfarandi: 

„2. Sameiginlega fyrirtækið skal hætta starfsemi 31. 
desember 2016 eða átta árum eftir samþykki ráðs Evrópsku 
mynsturáætlunarinnar um flugumferðarstjórn (ATM-
mynsturáætlunin) sem leiðir af skilgreiningaráfanga 
SESAR-verkefnisins, eftir því hvort er á undan. Ráðið 
tekur afstöðu til slíks samþykkis að fenginni tillögu 
framkvæmdastjórnarinnar.“ 

2. Í stað 2. gr. komi eftirfarandi: 

„2. gr. 

Réttarstaða 

Sameiginlega fyrirtækið skal vera Bandalagsstofnun og 
hafa réttarstöðu lögaðila. Það skal hafa það rétthæfi og 
gerhæfi í hverju aðildarríki sem löggjöf þess framast veitir 
lögaðilum. Því er einkum heimilt að afla sér lausafjár og 
fasteigna eða ráðstafa þeim og það getur verið aðili að 
málaferlum.“ 

3. Eftirfarandi greinar bætist við: 

„2. gr. a 

Starfsfólk 

1. Starfsmannareglur embættismanna Evrópubanda-
laganna, reglur um ráðningarkjör annarra starfsmanna 
Evrópubandalaganna og reglur, sem stofnanir 
Evrópubandalaganna hafa samþykkt sameiginlega til 
beitingar þessum starfsmannareglum og reglunum um 
ráðningarkjör, gilda um starfsfólk sameiginlega 
fyrirtækisins og framkvæmdastjóra þess. 

2. Með fyrirvara um 2. mgr. 7. gr. stofnsamþykktanna 
skal sameiginlega fyrirtækið, að því er varðar eigið 
starfsfólk, fara með það umboð sem því yfirvaldi sem 
skipar í stöður er falið samkvæmt starfsmannareglum 
embættismanna Evrópubandalaganna og því yfirvaldi sem 
hefur heimild til að gera ráðningarsamninga samkvæmt 
reglum um ráðningarkjör annarra starfsmanna 
Evrópubandalaganna. 

3. Stjórnin skal, í samráði við framkvæmdastjórnina, 
samþykkja viðeigandi framkvæmdarreglur sem um getur í 
1. mgr. 110 gr. starfsmannareglna embættismanna 
Evrópubandalaganna og ráðningarskilmálum annarra 
starfsmanna Evrópubandalaganna. 

4. Starfsmannauðurinn skal ákvarðaður í yfirlitinu yfir 
stöðugildi fyrir sameiginlega fyrirtækið sem sett verður 
fram í árlegri fjárhagsáætlun þess. 

5. Starfsfólk sameiginlega fyrirtækisins skal vera fólk sem 
er ráðið tímabundið og fólk sem ráðið er samkvæmt 
sérstökum samningi í ákveðinn tíma sem hægt að 
endurnýja einu sinni og þá einungis til ákveðins tíma. 
Samanlagður ráðningartími skal ekki vera lengri en átta ár 
og aldrei vara lengur en starfsemi sameiginlega 
fyrirtækisins. 

6. Sameiginlega fyrirtækið skal standa straum af öllum 
kostnaði vegna starfsmanna. 

2. gr. b 

Sérréttindi og friðhelgi 

1. Bókunin um sérréttindi og friðhelgi 
Evrópubandalaganna gildir um sameiginlega fyrirtækið og 
um starfsmenn þess og framkvæmdastjóra, að svo miklu 
leyti sem þeir heyra undir reglurnar sem um getur í 1. mgr. 
2. gr. a Hvað varðar skatta og tolla gildir bókunin um 
sameiginlega fyrirtækið frá og með 15. október 2008. 

2. Sameiginlega fyrirtækið og Belgía skulu gera með sér 
stjórnsýslusamning um sérréttindi og friðhelgi og annan 
stuðning sem Belgía veitir sameiginlega fyrirtækinu. 

2. gr. c 

Bótaábyrgð 

1. Samningsbundin ábyrgð sameiginlega fyrirtækisins 
skal falla undir viðeigandi samningsbundin ákvæði og þá 
löggjöf sem gildir um viðkomandi samning. 

2. Þegar um er að ræða ábyrgð sem ekki er 
samningsbundin ber sameiginlega fyrirtækinu, samkvæmt 
almennum meginreglum í lögum aðildarríkjanna, að bæta 
allt tjón sem starfsfólk þess kann að valda við skyldustörf 
sín. 
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3. Allar greiðslur sameiginlega fyrirtækisins vegna 
ábyrgðarinnar, sem um getur í 1. og 2. mgr., ásamt 
tengdum kostnaði og gjöldum, skulu teljast til útgjalda 
sameiginlega fyrirtækisins og greiðast af fé þess. 

4. Sameiginlega fyrirtækið ber eitt ábyrgð á þ ví að 
uppfylla skyldur sínar. 

2. gr. d 

Lögsaga Dómstólsins og gildandi lög 

1. Dómstóllinn skal hafa lögsögu: 

a) í öllum deilumálum milli aðila sem varða efni þessarar 
reglugerðar og/eða stofnsamþykktanna sem um getur í 
3. gr., 

b) samkvæmt gerðardómsákvæðum í samþykktum og 
samningum sem sameiginlega fyrirtækið gerir, 

c) í málum sem eru höfðuð gegn sameiginlega 
fyrirtækinu, þ.m.t. vegna ákvarðana stofnana þess, 
samkvæmt skilyrðunum sem kveðið er á um í 230. og 
232. gr. sáttmálans, 

d) í deilumálum um bætur vegna tjóns af völdum 
starfsfólks sameiginlega fyrirtækisins við skyldustörf 
sín. 

2. Um öll þau mál sem falla ekki undir þessa reglugerð 
eða aðrar gerðir laga Bandalagsins skulu lög ríkisins, þar 
sem sameiginlega fyrirtækið hefur aðsetur, gilda.“ 

4. Í stað 2. mgr. 4. gr. komi eftirfarandi: 

„2. Hámarksframlag Bandalagsins skal vera 700 milljónir 
evra og af þeim skulu 350 milljónir evra greiddar af 
fjárveitingu sem ætluð er til viðfangsefnisins „samgöngur 
(þ.m.t. flugtækni)“ í séráætluninni Samstarf um sjöundu 
rammaáætlunina á sviði rannsókna og tækniþróunar og 350 
milljónir evra greiddar af fjárveitingu fyrir rammaáætlunina 
um samevrópska netkerfið fyrir tímabilið 2007–2013. 
Greiða skal framlag Bandalagsins í samræmi við b-lið 2. 
mgr. 54. gr. reglugerðar ráðsins (EB, KBE) nr. 1605/2002 
frá 25. júní 2002 um fjárhagsreglugerðina sem gildir um 
fjárlög Evrópubandalaganna (*) (hér á eftir nefnd 
fjárhagsreglugerðin). 

Setja skal nánari ákvæði um framlag Bandalagsins í 
almennum samningi og árlegum samningum um 
fjárhagslega framkvæmd sem framkvæmdastjórnin, fyrir 
hönd Bandalagsins, og sameiginlega fyrirtækið skulu gera 
með sér. 

Almenni samningurinn skal veita framkvæmdastjórninni 
rétt til að andmæla því að framlag Bandalagsins sé notað í 
tilgangi sem hún telur stríða gegn meginreglum áætlana 
Bandalagsins, sem um getur í fyrstu undirgrein, eða gegn 
fjárhagsreglugerðinni eða skaða hagsmuni Bandalagsins. 
Andmæli framkvæmdastjórnin getur sameiginlega 
fyrirtækið ekki notað framlag Bandalagsins í þessum 
tilgangi. 

 
(*) Stjtíð. EB L 248, 16.9.2002, bls. 1. 

5. Eftirfarandi greinar bætist við: 

„4. gr. a 

Fjárhagsreglur 

1. Sameiginlega fyrirtækið skal samþykkja sérstakar 
fjárhagsreglur skv. 1. mgr. 185. gr. 
fjárhagsreglugerðarinnar. Þær geta vikið frá reglunum, sem 
mælt er fyrir um í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 
(EB, KBE) nr. 2343/2002 frá 23. desember 2002 um 
fjárhagslega rammareglugerð fyrir þær stofnanir sem um 
getur í 185. gr. fjárhagsreglugerðarinnar( ), ef þess er þörf 
vegna sérstakra nauðsynlegra framkvæmda sameiginlega 
fyrirtækisins og framkvæmdastjórnin hefur áður veitt 
samþykki sitt. 

2. Sameiginlega fyrirtækið skal annast sína eigin innri 
endurskoðun. 

4. gr. b 

Samþykkt reikninga 

Evrópuþingið samþykkir reikninga fyrir framkvæmd 
fjárhagsáætlunar sameiginlega fyrirtækisins fyrir árið n, að 
fengnum tilmælum frá ráðinu, fyrir 15. maí árið n + 2. 
Samkvæmt fjárhagsreglum sameiginlega fyrirtækisins skal 
stjórnin kveða á um málsmeðferð sem fylgt er við 
samþykkt reikninga, að teknu tilliti til þeirra séreinkenna 
sem leiðir af eðli sameiginlega fyrirtækisins, sem 
samstarfsverkefnis opinberra aðila og einkaaðila, og 
einkum af framlagi einkageirans til fjárhagsáætlunarinnar.“ 

 
(*) Stjtíð. EB L 357, 31.12.2002, bls. 72. 

6. Í stað 4. mgr. 5. gr. komi eftirfarandi: 

„4. Afstaða Bandalagsins í stjórninni, að því er varðar 
ákvarðanir sem lúta að aðild nýrra félaga og meiriháttar 
breytingum á ATM-mynsturáætluninni, skal samþykkt í 
samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 3. mgr. 6. 
gr.“ 

7. Viðaukanum skal breytt í samræmi við viðaukann við 
þessa reglugerð. 
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2. gr. 

Bráðabirgðaákvæði um starfsfólk sameiginlega 
fyrirtækisins 

1. Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. 1. gr. skal virða alla 
ráðningarsamninga sem sameiginlega fyrirtækið hefur gert, og 
voru í gildi 1. janúar 2009 (hér á eftir fyrri samningar), þar til 
gildistími þeirra rennur út án frekari endurnýjunar. 

2. Öllu starfsfólki, sem starfar samkvæmt fyrri samningum, 
skal gefast kostur á því að sækja um tímabundinn 
ráðningarsamning skv. a-lið 2. gr. í reglunum um ráðningarkjör 
annarra starfsmanna Evrópubandalaganna sem mælt er fyrir um 
í reglugerð ráðsins (EBE, KBE, KSE) nr. 259/68 á mismunandi 
stigum eins og þau eru sett fram í yfirlitinu yfir stöðugildi. 

Til að ganga úr skugga um getu, skilvirkni og ráðvendni 
mögulegra umsækjanda skal innra ferli ráða við val á öllu 
starfsfólki, sem heyrir undir fyrri samninga, að undanskildum 
framkvæmdastjóranum. Yfirvaldið, sem hefur heimild til að 
gera ráðningarsamninga, skal hafa lokið þessu innra ferli fyrir 
1. júlí 2009. 

Allt eftir tegund starfsins og þeirri stöðu sem gegnt er skal 
bjóða þeim umsækjendum sem eru valdir tímabundna 
ráðningarsamninga sem gilda a.m.k. jafnlengi og það tímabil 
sem eftir stendur af fyrri samningi. 

3. Hafi fyrri samningur verið gerður fyrir það tímabil sem 
sameiginlega fyrirtækið starfar og starfsmaður samþykkir nýjan 
tímabundinn ráðningarsamning, samkvæmt skilmálunum sem 
eru settir fram í 2. mgr., mun þessi nýi samningur gerður til 
óákveðins tíma í samræmi við fyrstu málsgrein 8. gr. í 
reglunum um ráðningarkjör annarra starfsmanna 
Evrópubandalaganna. 

4. Belgísk löggjöf um kjarasamninga og aðrir viðkomandi 
gerningar gilda áfram um það starfsfólk sem fellur undir fyrri 
samninga og velur að sækja ekki um tímabundna 
ráðningarsamninga eða eru ekki boðnir tímabundnir 
ráðningarsamningar í samræmi við 2. mgr. 
 

3. gr. 

Bráðabirgðaákvæði er varða umboð framkvæmdastjórans 

Umboð framkvæmdastjórans, sem er í gildi 1. janúar 2009, 
fellur úr gildi á þeim degi þegar sameiginlega fyrirtækið hættir 
starfsemi, eins og sett er fram í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 219/2007. Í því tilviki að starfsemi sameiginlega 
fyrirtækisins er framlengd hefst ný málsmeðferð sem leiðir til 
tilnefningar framkvæmdastjórans í samræmi við 2. mgr. 7. gr. 
viðaukans við reglugerð (EB) nr. 219/2007. Ef skipta þarf um 
framkvæmdastjóra, meðan á umboði hans stendur, skal 
eftirmaður hans tilnefndur í samræmi við 2. mgr. 7. gr. 
viðaukans við reglugerð (EB) nr. 219/2007. 

4. gr. 

Fyrri samningar og samkomulag 

Með fyrirvara um 2. gr. skal þessi reglugerð ekki hafa áhrif á 
réttindi og skyldur sem leiðir af samningum og öðru 
samkomulagi sem sameiginlega fyrirtækið gerir fyrir 1. janúar 
2009. 

5. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 16. desember 2008. 

Fyrir hönd ráðsins, 

R. BACHELOT-NARQUIN 

forseti. 
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VIÐAUKI 

Stofnsamþykktum sameiginlega fyrirtækisins er breytt sem hér segir: 

 1. Eftirfarandi texti bætist við í lok f-liðar 1. mgr. 5. gr.: 

„og hafa eftirlit með frammistöðu framkvæmdastjórans“. 

 2. Í h-lið 1. málsgreinar 5. gr. komi orðið „fjárhagsreglur“ í stað orðsins „fjárhagsreglugerðir“. 

 3. Ákvæðum 7. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi málsliður bætist við 1. mgr.: 

„Framkvæmdastjórinn skal fara með umboðið, að því er varðar starfsfólk, sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 2. gr. a í 
reglugerð (EB) nr. 219/2007.“ 

b) Í stað 2. mgr. komi eftirfarandi: 

„2. Stjórnin skal skipa framkvæmdastjóra af lista yfir a.m.k. þrjá umsækjendur, sem framkvæmdastjórnin gerir 
tillögu að, eftir að auglýst hefur verið eftir yfirlýsingum um áhuga í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og öðrum 
tímaritum eða á vefsetrum. Framkvæmdastjórinn skal skipaður til þriggja ára. Eftir að stjórnin hefur metið 
frammistöðu framkvæmdastjórans á þessu tímabili er heimilt að framlengja skipunartíma hans til lengri tíma einu 
sinni en þó ekki lengur en í fjögur ár. Skipunartíminn getur þ ó aldrei varað lengur en starfsemi sameiginlega 
fyrirtækisins sem sett er fram í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (EB) nr. 219/2007.“ 

c) Ákvæði 5. mgr. breytist sem hér segir: 

i. eftirfarandi komi í stað a-liðar: 

„a) ráða, stjórna og hafa eftirlit með starfsfólki sameiginlega fyrirtækisins, þ.m.t. starfsfólk sem um getur í  
8. gr.“, 

ii. í e-lið komi orðið „fjárhagsreglurnar“ í stað orðsins „fjárhagsreglugerðirnar“. 

 4. Eftirfarandi grein bætist við: 

„7. gr. a 

Innri endurskoðun 

Þau verkefni, sem innra endurskoðanda framkvæmdastjórnarinnar hefur verið falið skv. 3. mgr. 185. gr. 
fjárhagsreglugerðarinnar, skulu vera á ábyrgð stjórnarinnar, sem gerir viðeigandi ráðstafanir að teknu tilliti til stærðar og 
umfangs sameiginlega fyrirtækisins.“ 

 5. Í stað 8. gr. komi eftirfarandi: 

„8. gr. 

Skipun starfsfólks til starfa hjá sameiginlega fyrirtækinu 

Allir félagsaðilar sameiginlega fyrirtækisins geta lagt það til við framkvæmdastjórann að hann taki við starfsmönnum 
þeirra til starfa hjá sameiginlega fyrirtækinu í samræmi við skilyrðin sem kveðið er á um í viðkomandi samningi sem um 
getur í 3. mgr. 1. gr. stofnsamþykktanna. Starfsfólk, sem sent er til starfa hjá sameiginlega fyrirtækinu, skal starfa 
algerlega sjálfstætt undir eftirliti framkvæmdastjórans.“ 

 6. Ákvæði 14. gr. falli brott. 
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 7. Ákvæðum 15. gr. er breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi komi í stað 2. mgr.: 

„2. Ár hvert skal framkvæmdastjórinn senda félagsaðilunum kostnaðaráætlun vegna SESAR-verkefnisins sem 
stjórnin hefur samþykkt. Stjórnin skal, í fjárhagsreglum sameiginlega fyrirtækisins, kveða á um málsmeðferð sem 
fylgja á við sendingu kostnaðaráætlana.“ 

b) Eftirfarandi komi í stað 4. mgr.: 

„4. Á grundvelli samþykktrar kostnaðaráætlunarinnar, og með tilliti til athugasemda félagsaðila, skal 
framkvæmdastjórinn semja drög að fjárhagsáætlun fyrir komandi ár og leggja hana fyrir stjórnina til samþykktar. 
Stjórnin skal, í fjárhagsreglum sameiginlega fyrirtækisins, kveða á um málsmeðferð sem fylgja á við framlagningu 
kostnaðaráætlana.“ 

 8. Eftirfarandi málsgreinar bætist við 17. gr.: 

„3. Í öllum ákvörðunum sem sameiginlega fyrirtækið samþykkir og samningum sem það gerir skal sérstaklega kveðið á 
um að Evrópuskrifstofan um aðgerðir gegn svikum (OLAF) og endurskoðunarrétturinn geti skoðað á staðnum skjöl allra 
verktaka og undirverktaka sem þegið hafa fjármuni frá Bandalaginu, þ.m.t. er skoðun á athafnasvæði styrkþega.“ 

 9. Í stað 19. gr. komi eftirfarandi: 

„19. gr. 

Gagnsæi 

1. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1049/2001 frá 30. maí 2001 um almennan aðgang að skjölum 
Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar (*) gildir um skjöl í vörslu sameiginlega fyrirtækisins. 

2. Sameiginlega fyrirtækið skal ákveða hagnýtt fyrirkomulag við framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 1049/2001 eigi 
síðar en 1. júlí 2009. 

3. Ákvarðanir, sem sameiginlega fyrirtækið tekur skv. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1049/2001, geta orðið tilefni kæru til 
umboðsmanns eða málshöfðunar fyrir Dómstólnum með þ eim skilyrðum sem mælt er fyrir um í 195. og 230. gr. 
sáttmálans, eftir því sem við á. 

 
(*) Stjtíð. EB L 145, 31.5.2001, bls. 43. “ 

 10. Í stað 21. gr. komi eftirfarandi: 

„21. gr. 

Vátryggingar 

Framkvæmdastjórinn skal leggja tillögur fyrir stjórnina um nauðsynlegar tryggingar og skal sameiginlega fyrirtækið hafa 
þá tryggingu sem stjórnin fer fram á.“ 

 11. Í stað 2. mgr. 24. gr. komi eftirfarandi: 

„2. Ef stjórnin samþykkir tillögurnar, sem um getur í 1. málsgrein, með 75% meirihluta atkvæða og í samræmi við 5. 
mgr. 4. gr. þessara stofnsamþykkta skal leggja fram þessar tillögur sem drög að breytingum til framkvæmdastjórnarinnar 
sem skal samþykkja þær, eins og viðeigandi er, í samræmi við málsmeðferðina sem sett er fram í 3. mgr. 6. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 219/2007.“ 

 12. Eftirfarandi málsgreinar bætist við 24. gr.: 

3. Þó skal samþykkja allar breytingar sem hafa áhrif á nauðsynlega þ ætti þ essara stofnsamþykkta, nánar tiltekið 
breytingar við 1., 3., 4., 5., 7., 12., 17., 18., 19., 20., 22., 24. og 25.. greinar í samræmi við 172. gr. sáttmálans.“ 

 

 
 

 

 

 

 

 


