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2) Ettersom SESAR-fellesforetaket er et organ som er 
opprettet av Fellesskapet, bør det gis samme rettslige 
status som de andre nyopprettede fellesforetakene, for å 
sikre at dette fellesforetaket behandles på samme måte 
som de andre nyopprettede fellesforetakene.

3) I rådsvedtak 2006/971/EF av 19. desember 2006 om 
særprogrammet «Samarbeid» for gjennomføring av 
Det europeiske fellesskaps sjuende rammeprogram 
for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon 
(2007-2013)(9) heter det at forskningen vil utvikle og 
iverksette et nyskapende system for lufttrafikkstyring 
(ATM) innenfor rammen av SESAR-initiativet, noe som 
også vil sikre at utviklingen av europeiske ATM-systemer 
samordnes på en mest mulig effektiv måte.

4) I samsvar med de årlige arbeidsprogrammene for 2007 
og 2008 om særprogrammet «Samarbeid», transport 
(herunder luftfart), for gjennomføring av Det europeiske 
fellesskaps sjuende rammeprogram for forskning, 
teknologisk utvikling og demonstrasjon (2007-2013), vil 
Kommisjonen hvert år, så lenge programmet varer, bidra 
med et samlet anslått beløp på 350 millioner euro fra det 
sjuende rammeprogrammet til SESAR-fellesforetaket.

5) I det flerårige arbeidsprogrammet for tilskudd på området 
transeuropeiske transportnett for tidsrommet 2007-2013 
utpekes SESAR-prosjektet for modernisering av ATM 
i Europa som en vesentlig tverrgående prioritet ved at 
det tildeles et anslått budsjett på 350 millioner euro for 
nevnte tidsrom.

6) Kommisjonen anslår at Fellesskapets bidrag til SESAR-
fellesforetaket vil være på 700 millioner euro, som vil 
hentes i like store deler fra det sjuende rammeprogrammet 
for forskning og utvikling og fra programmet for det 
transeuropeiske transportnettet.

7) Ettersom fellesforetaket er et organ som er opprettet 
av Fellesskapet, bør dets beslutningsprosess sikre at 
Fellesskapet har selvstendig beslutningsmyndighet, 
særlig med hensyn til spørsmål som har betydning 
for fellesforetakets strategiske planer, Fellesskapets 
bidrag samt uavhengigheten til og likebehandlingen av 
fellesforetakets personale.

(9) EUT L 400 av 30.12.2006, s. 86. Rettet ved EUT L 54 av 22.2.2007, s. 30.

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 171 og 172,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Etter at SESAR-fellesforetaket («fellesforetaket») ble 
opprettet, har fellesforetaket Clean Sky blitt opprettet ved 
rådsforordning (EF) nr. 71/2008 av 20. desember 2007(3), 
fellesforetaket ENIAC blitt opprettet ved rådsforordning 
(EF) nr. 72/2008 av 20. desember 2007(4), fellesforetaket 
for gjennomføring av det felles teknologiinitiativ for 
nyskapende legemidler blitt opprettet ved rådsforordning 
(EF) nr. 73/2008 av 20. desember 2007(5) og 
fellesforetaket ARTEMIS for gjennomføring av det 
felles teknologiinitiativ for innebygde datasystemer 
blitt opprettet ved rådsforordning (EF) nr. 74/2008 
av 20. desember 2007(6). Disse fellesforetakene er 
organer som er opprettet av Fellesskapet, som definert 
i artikkel 185 nr. 1 i rådsforordning (EF, Euratom) 
nr. 1605/2002 av 25. juni 2002 om finansreglementet 
som får anvendelse på De europeiske fellesskaps 
alminnelige budsjett(7). Rådsforordning (EØF, Euratom, 
EKSF) nr. 259/68 av 29. februar 1968 om fastsettelse 
av vedtektene for tjenestemenn og tjenestevilkårene for 
andre ansatte i De europeiske fellesskap(8) får anvendelse 
på deres personale, og protokollen om De europeiske 
fellesskaps privilegier og immunitet får anvendelse på 
dem og deres personale.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 352 av 31.12.2008, s. 12, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2010 av 11. juni 2010 om 
endring av protokoll 31 til EØS-avtalen om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 49 av 16.9.2010, s. 38.

(1) Uttalelse avgitt 18. november 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Uttalelse avgitt 3. desember 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(3) EUT L 30 av 4.2.2008, s. 1.
(4) EUT L 30 av 4.2.2008, s. 21.
(5) EUT L 30 av 4.2.2008, s. 38.
(6) EUT L 30 av 4.2.2008, s. 52.
(7) EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1.
(8) EFT L 56 av 4.3.1968, s. 1.

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1361/2008

av 16. desember 2008

om endring av forordning (EF) nr. 219/2007 om opprettelse av et fellesforetak til utvikling av en ny 
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8) Det bør inngås en administrativ avtale mellom SESAR-
fellesforetaket og Belgia om privilegier og immunitet 
samt annen støtte som Belgia skal gi til fellesforetaket.

9) For å sikre en effektiv forvaltning av de ressursene 
som stilles til rådighet for fellesforetakets 
forskningsvirksomhet, og at fellesskapet i størst mulig 
grad behandles likt med andre tilsvarende foretak, må 
det sikres at de skattemessige delene av protokollen om 
De europeiske fellesskaps privilegier og immunitet får 
anvendelse med tilbakevirkende kraft fra en passende 
dato.

10) Forordning (EF) nr. 219/2007 bør derfor endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Endringer i forordning (EF) nr. 219/2007

I forordning (EF) nr. 219/2007 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1 skal nr. 2 lyde:

«2. Fellesforetaket skal opphøre 31. desember 2016 
eller åtte år etter Rådets godkjenning av den europeiske 

ved det tidspunktet som kommer først. Rådet skal treffe en 
avgjørelse om godkjenning av denne planen etter forslag 
fra Kommisjonen.»

2. Artikkel 2 skal lyde:

«Artikkel 2

Rettslig status

Fellesforetaket skal være en fellesskapsinstitusjon og ha 
status som rettssubjekt. Det skal i hver medlemsstat ha 
den mest omfattende rettslige handleevnen som en juridisk 
person kan ha i henhold til den nasjonale lovgivningen. Det 
kan særlig erverve eller avhende løsøre og fast eiendom og 
være part i en rettergang.»

3. Nye artikler 2a, 2b, 2c og 2d skal lyde: 

«Artikkel 2a

Personale

1. Vedtektene for De europeiske fellesskaps 
tjenestemenn, tjenestevilkårene for andre ansatte i De 
europeiske fellesskap og regler vedtatt i fellesskap av 
Det europeiske fellesskaps institusjoner med sikte på 
anvendelse av disse vedtektene og tjenestevilkårene får 
anvendelse på fellesforetakets personale og daglige leder.

2. Med forbehold for artikkel 7 nr. 2 i fellesforetakets 
vedtekter skal fellesforetaket, når det gjelder dets ansatte, 
utøve den myndighet som er tillagt ansettelsesmyndigheten 
etter vedtektene for De europeiske fellesskaps 
tjenestemenn, og den myndighet som har fullmakt til å 
inngå arbeidsavtaler i henhold til tjenestevilkårene for 
andre ansatte i De europeiske fellesskap.

3. Styret skal i samarbeid med Kommisjonen vedta 
de hensiktsmessige gjennomføringsregler nevnt i 
artikkel 110 nr. 1 i vedtektene for De europeiske fellesskaps 
tjenestemenn og tjenestevilkårene for andre ansatte i De 
europeiske fellesskap.

4. Personalressursene skal fastsettes i fellesforetakets 
stillingsoversikt, som skal angis i årsbudsjettet.

5. Fellesforetakets personale skal bestå av midlertidig 
ansatte og kontraktsansatte som er ansatt for et bestemt 
tidsrom, som bare kan forlenges én gang for et bestemt 
tidsrom. Den samlede ansettelsesperioden skal ikke 
overstige åtte år, og ikke under noen omstendigheter vare 
lenger enn fellesforetaket.

6. Alle personalkostnader skal bæres av fellesforetaket.

Artikkel 2b

Privilegier og immunitet

1. Protokollen om De europeiske fellesskaps privilegier 
og immunitet får anvendelse på fellesforetaket og, dersom 
de omfattes av reglene nevnt i artikkel 2a nr. 1, på dets 
personale og daglige leder. Når det gjelder skatter og toll, 
får nevnte protokoll anvendelse på fellesforetaket fra og 
med 15. oktober 2008.

2. Det skal inngås en administrativ avtale mellom 
fellesforetaket og Belgia om privilegier og immunitet samt 
annen støtte fra Belgia til fellesforetaket.

Artikkel 2c

Ansvar

1. Fellesforetakets ansvar i kontraktsforhold skal være 
underlagt de relevante kontraktsbestemmelsene og den 
lovgivningen som gjelder for vedkommende avtale eller 
kontrakt.

2. Når det gjelder ansvar utenfor kontraktsforhold, skal 
fellesforetaket erstatte den skade som dets ansatte volder i 
tjenesten, i samsvar med de allmenne prinsippene som er 
felles for medlemsstatenes lovgivning.
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3. Fellesforetakets utbetalinger som følge av ansvaret 
nevnt i nr. 1 og 2, samt kostnader og utgifter i den 
forbindelse, skal anses som utgifter for fellesforetaket og 
skal dekkes av dets midler.

4. Fellesforetaket skal ha hele ansvaret for å oppfylle 
sine forpliktelser.

Artikkel 2d

Domstolens myndighet og gjeldende lovgivning

1. Domstolen skal ha domsmyndighet:

a) ved enhver tvist mellom medlemmene som berører 
denne forordnings formål og/eller vedtektene nevnt i 
artikkel 3,

b) i henhold til enhver voldgiftsklausul i avtaler og 
kontrakter som fellesforetaket inngår,

c) i saker anlagt mot fellesforetaket, herunder i forbindelse 
med beslutninger truffet av dets organer, på de vilkårene 
som er fastsatt i traktatens artikkel 230 og 232,

d) ved tvister som gjelder erstatning for skade som er 
voldt av fellesforetakets personale i tjenesten.

2. Lovgivningen i den staten der fellesforetaket har 
sitt forretningskontor, får anvendelse på alle områder 
som ikke omfattes av denne forordning, eller av andre 
fellesskapsrettsakter.»

4. I artikkel 4 skal nr. 2 lyde:

«2. Fellesskapets bidrag skal ikke være på mer enn 
700 millioner euro, hvorav 350 millioner euro skal hentes 
fra den budsjettbevilgningen som er tildelt temaområdet 
«Transport (herunder luftfart)» i særprogrammet 
«Samarbeid» i det sjuende rammeprogrammet for 
forskning og teknologisk utvikling, og 350 millioner euro 
fra budsjettet for rammeprogrammet for transeuropeiske 
nett for tidsrommet 2007-2013. Fellesskapets bidrag 
skal utbetales i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav b) 
i rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 25. juni 

europeiske fellesskaps alminnelige budsjett(*) (heretter 

Reglene for Fellesskapets bidrag skal fastsettes ved hjelp 

avtaler som skal inngås mellom Kommisjonen, på vegne av 
Fellesskapet, og fellesforetaket.

Den allmenne avtalen skal gi Kommisjonen retten 
til å motsette seg bruk av Fellesskapets bidrag til 
formål som den anser å være i strid med prinsippene 
for fellesskapsprogrammene nevnt i første ledd, 

Fellesforetaket kan ikke bruke Fellesskapets bidrag til disse 
formålene dersom Kommisjonen motsetter seg dette.

_____________
(*) EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1.»

5. Nye artikler 4a og 4b skal lyde:

«Artikkel 4a

Finansielle regler

kan avvike fra reglene fastsatt i kommisjonsforordning 
(EF, Euratom) nr. 2343/2002 av 19. november 2002 om 

på grunn av fellesforetakets særlige driftskrav, og etter 
forhåndssamtykke fra Kommisjonen.

2. Fellesforetaket skal kunne foreta sin egen 
internrevisjon.

Artikkel 4b

Ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet for gjennomføring av fellesforetakets budsjett 
for år n skal gis av Europaparlamentet, etter anbefaling fra 
Rådet, før 15. mai år n + 2. Styret skal i fellesforetakets 

ved meddelelse av ansvarsfrihet, der det skal tas hensyn til 
de særlige egenskapene ved fellesforetaket som følger av 
at det er et offentlig-privat partnerskap, og særlig av den 
private sektorens bidrag til budsjettet.

_____________
(*) EFT L 357 av 31.12.2002, s. 72.»

6. I artikkel 5 skal nr. 4 lyde:

«4. Fellesskapets holdning i styret med hensyn til 
tiltredelse av nye medlemmer og vesentlige endringer av 
ATM-hovedplanen skal vedtas etter framgangsmåten nevnt 
i artikkel 6 nr. 3.

7. Vedlegget endres i samsvar med vedlegget til denne 
forordning.
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Artikkel 2

Overgangsbestemmelser for fellesforetakets personale

1. Uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 1 nr. 3 skal alle 
arbeidsavtaler som er inngått av fellesforetaket og som var 
gyldige 1. januar 2009 (heretter kalt «gamle arbeidsavtaler»), 
oppfylles helt til de utløper, uten ytterligere forlengelse.

2. Alle ansatte med gamle arbeidsavtaler skal gis mulighet 
til å søke om å inngå midlertidige arbeidsavtaler i henhold til 
artikkel 2 bokstav a) i tjenestevilkårene for andre ansatte i De 
europeiske fellesskap, fastsatt i forordning (EØF, Euratom, 
EKSF) nr. 259/68, med de forskjellige lønnsrammene som er 
fastsatt i stillingsoversikten.

For å undersøke mulige søkeres evner, effektivitet og integritet 
skal en intern utvelgingsprosess anvendes på samtlige ansatte 
med gamle arbeidsavtaler, med unntak av daglig leder. 
Denne interne utvelgingsprosessen skal gjennomføres innen 
1. juli 2009 av den myndighet som har fullmakt til å inngå 
arbeidsavtaler.

Avhengig av arten av de oppgavene som skal utføres, og deres 
nivå, skal godkjente søkere tilbys midlertidige arbeidsavtaler 
for et tidsrom som tilsvarer minst den tiden som gjenstår av den 
gamle arbeidsavtalen.

3. Dersom en gammel arbeidsavtale er inngått for hele 
det tidsrommet fellesforetaket eksisterer, og den ansatte 
godtar en ny midlertidig arbeidsavtale på vilkårene fastsatt i 
nr. 2, skal denne nye avtalen gjelde i ubestemt tid i samsvar 
med artikkel 8 nr. 1 i tjenestevilkårene for andre ansatte i De 
europeiske fellesskap.

4. Belgisk lovgivning som får anvendelse på arbeidsavtaler, 
og andre relevante rettsakter får fortsatt anvendelse på 
ansatte med gamle arbeidsavtaler som velger ikke å søke om 
midlertidige arbeidsavtaler, eller som ikke tilbys midlertidige 
arbeidsavtaler i samsvar med nr. 2.

Artikkel 3

Overgangsbestemmelser for daglig leders mandat

Mandatet til den som er daglig leder 1. januar 2009, skal opphøre 
på den datoen fellesforetaket opphører, som fastsatt i artikkel 1 
nr. 2 i forordning (EF) nr. 219/2007. Dersom fellesforetakets 
varighet forlenges, skal det innledes en ny framgangsmåte for å 
utnevne daglig leder i samsvar med artikkel 7 nr. 2 i vedlegget 
til forordning (EF) nr. 219/2007. Dersom daglig leder må 
erstattes i løpet av sitt mandat, skal etterfølgeren utnevnes i 
samsvar med artikkel 7 nr. 2 i vedlegget til forordning (EF) 
nr. 219/2007.

Artikkel 4

Gamle arbeidsavtaler og andre avtaler

Med forbehold for artikkel 2 berører denne forordning ikke de 
rettighetene og pliktene som følger av arbeidsavtaler og andre 
avtaler som fellesforetaket inngikk før 1. januar 2009.

Artikkel 5

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 16. desember 2008.

 For Rådet

 R. BACHELOT-NARQUIN

 Formann

______________
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VEDLEGG

I fellesforetakets vedtekter gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 5 nr. 1 bokstav f) tilføyes følgende ordlyd til slutt:

«og overvåke daglig leders arbeid,»

2. I artikkel 5 nr. 1 bokstav h) endres «finansreglement» til «de finansielle reglene».

3. I artikkel 7 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 tilføyes følgende punktum:

«Daglig leder skal med hensyn til personalet utøve den myndighet som er fastsatt i artikkel 2a nr. 2 i forordning 
(EF) nr. 219/2007.»

b) Nr. 2 skal lyde:

«2. Daglig leder skal utnevnes av styret etter et forslag fra Kommisjonen som skal omfatte minst tre 
kandidater, etter en interessetegning offentliggjort i Den europeiske unions tidende og i andre tidsskrifter eller 
på nettsteder. Daglig leder skal utnevnes for et tidsrom på tre år. Etter at styret har vurdert daglig leders arbeid 

varighet kan uansett ikke strekke seg ut over fellesforetakets varighet, som fastsatt i artikkel 1 nr. 2 i forordning 
(EF) nr. 219/2007.»

c) I nr. 5 gjøres følgende endringer:

i) Bokstav a) skal lyde:

«a) ansette, lede og føre tilsyn med personalet i fellesforetaket, herunder det personalet som er nevnt i 
artikkel 8,»

4. Ny artikkel 7a skal lyde: 

«Artikkel 7a

Internrevisjon

Styret har ansvaret for de oppgavene som påhviler Kommisjonens interne revisor i henhold til artikkel 185 nr. 3 i 

og virkeområde.»

5. Artikkel 8 skal lyde:

«Artikkel 8

Utlån av personale til fellesforetaket

Ethvert medlem av fellesforetaket kan foreslå for daglig leder å låne ut sine ansatte til fellesforetaket i samsvar med 
de vilkårene som er fastsatt i den relevante avtalen nevnt i artikkel 1 nr. 3 i disse vedtektene. Ansatte som er utlånt 
til fellesforetaket, skal utføre sine oppgaver på en fullstendig uavhengig måte under tilsyn av daglig leder.»

6. Artikkel 14 oppheves.
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7. I artikkel 15 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2 skal lyde:

«2. Daglig leder skal hvert år framlegge for medlemmene SESAR-prosjektets kostnadsberegninger som er 

ved framlegging av kostnadsberegningene.»

b) Nr. 4 skal lyde:

«4. På grunnlag av de godkjente kostnadsberegningene for prosjektet og medlemmenes merknader skal 
daglig leder utarbeide et budsjettforslag for det følgende året og framlegge det for styret, som skal vedta det. 

av budsjettforslaget.»

8. I artikkel 17 skal nytt nr. 3 lyde: 

«3. I alle beslutninger fellesforetaket treffer og i alle avtaler det inngår, skal det uttrykkelig stå at OLAF og 
Revisjonsretten kan foreta kontroller på stedet av dokumenter hos alle leverandører og underleverandører som har 
mottatt fellesskapsmidler, herunder kontroller i lokalene til de endelige støttemottakerne.»

9. Artikkel 19 skal lyde:

«Artikkel 19

Innsyn

1. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til 
Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens dokumenter(*) får anvendelse på de dokumentene som fellesforetaket 
er i besittelse av.

2. Fellesforetaket skal innen 1. juli 2009 vedta gjennomføringsregler for forordning (EF) nr. 1049/2001.

3. Beslutninger som er truffet i henhold til artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan danne grunnlag for en 
klage til ombudet eller bringes inn for Domstolen, på vilkårene fastsatt i henholdsvis artikkel 195 og 230 i traktaten.

___________
(*) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43.»

10. Artikkel 21 skal lyde:

«Artikkel 21

Forsikringer

Daglig leder skal foreslå for styret å tegne de nødvendige forsikringene, og fellesforetaket skal tegne de forsikringene 
som styret pålegger det å tegne.»

11. i artikkel 24 skal nr. 2 lyde:

nr. 5 i disse vedtektene, skal forslagene oversendes Kommisjonen som utkast til endringer, og Kommisjonen skal 
vedta dem ved behov etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 6 nr. 3 i forordning (EF) nr. 219/2007.»

12. I artikkel 24 skal nytt nummer 3 lyde: 

«3. Enhver endring som påvirker vesentlige deler av disse vedtektene, og særlig endringer av artikkel 1, 3, 4, 5, 
7, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 24 og 25, skal imidlertid vedtas i samsvar med traktatens artikkel 172.»


