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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ.       /2003
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τη χάραξη του πλαισίου για τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού
(«κανονισµός-πλαίσιο»)

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80, παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 103Ε, 30.4.2002, σ. 1.
2 ΕΕ C 241, 7.10.2002, σ. 24
3 ΕΕ C 278, 14.11.2002, σ. 13.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Σεπτεµβρίου 2002 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ........ (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ...... (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η υλοποίηση της κοινής πολιτικής µεταφορών απαιτεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα
αεροµεταφορών, το οποίο να επιτρέπει την ασφαλή και τακτική λειτουργία των υπηρεσιών
αεροµεταφορών, διευκολύνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, προσώπων και
υπηρεσιών.

(2) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατά την έκτακτη σύνοδό του της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000
στη Λισσαβώνα κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις όσον αφορά τη διαχείριση του
εναέριου χώρου, του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και της ροής της εναέριας
κυκλοφορίας, µε βάση τις εργασίες της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου «Ενιαίος Ευρωπαϊκός
Ουρανός» που συστάθηκε από την Επιτροπή. Η εν λόγω οµάδα, η οποία αποτελείται κυρίως
από τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές που είναι επιφορτισµένες µε την αεροναυτιλία στα
κράτη µέλη, υπέβαλε την έκθεσή της τον Νοέµβριο του 2000.

(3) Η οµαλή λειτουργία του συστήµατος αεροµεταφορών απαιτεί υπηρεσίες αεροναυτιλίας που

να επιτρέπουν τη βέλτιστη χρήση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου καθώς και ένα

οµοιόµορφο υψηλό επίπεδο ασφαλείας της εναέριας κυκλοφορίας σύµφωνα µε την αποστολή

γενικού συµφέροντος των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, συµπεριλαµβανοµένων των

υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας.

(4) Η πρωτοβουλία για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό θα πρέπει να αναπτυχθεί σύµφωνα µε τις

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή της Κοινότητας και των κρατών µελών στον

Eurocontrol και σύµφωνα µε τις αρχές που καθιερώθηκαν από τη Σύµβαση για τη ∆ιεθνή

Πολιτική Αεροπορία που υπεγράφη στις 7 ∆εκεµβρίου 1944 στο Σικάγο.

(5) Οι αποφάσεις που άπτονται του περιεχοµένου, της εµβέλειας ή των όρων εκτέλεσης των

στρατιωτικών επιχειρήσεων και της στρατιωτικής εκπαίδευσης δεν εµπίπτουν στις

αρµοδιότητες της Κοινότητας.
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(6) Ο εναέριος χώρος αποτελεί περιορισµένο µέσο, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί καλύτερα

και αποτελεσµατικά µόνο εφόσον λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις όλων των χρηστών. Τα

κράτη µέλη θα πρέπει να εντείνουν την πολιτικοστρατιωτική συνεργασία και, εφόσον και στο

βαθµό που κρίνουν αναγκαίο όλα τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, να διευκολύνουν τη

συνεργασία µεταξύ των ένοπλων δυνάµεών τους σε όλα τα θέµατα που άπτονται της

διαχειρίσεως της εναέριας κυκλοφορίας.

(7) Για όλους αυτούς τους λόγους και προκειµένου να επεκταθεί ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός

ώστε να περιλάβει µεγαλύτερο αριθµό ευρωπαϊκών κρατών, η Κοινότητα θα πρέπει,

λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τις εξελίξεις στο επίπεδο του Eurocontrol, να θέσει κοινούς

στόχους και να καταστρώσει πρόγραµµα δράσης για την κινητοποίηση όλων των δυνάµεων,

τόσο στο επίπεδό της, όσο και στο επίπεδο των κρατών µελών και των διαφόρων

οικονοµικών συντελεστών, προκειµένου να δηµιουργήσει έναν πλέον ολοκληρωµένο

ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό.

(8) Όταν τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν δράση για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης προς

κοινοτικές απαιτήσεις, οι αρχές που ελέγχουν τη συµµόρφωση θα πρέπει να διαθέτουν

επαρκή ανεξαρτησία έναντι των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

(9) Οι υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας έχουν χαρακτήρα δηµόσιας αρχής που απαιτεί

λειτουργικό ή διαρθρωτικό διαχωρισµό και οργανώνονται βάσει νοµικών τύπων που

διαφέρουν πολύ µεταξύ των κρατών µελών.

(10) Όταν απαιτούνται ανεξάρτητοι έλεγχοι των φορέων παροχής υπηρεσιών εναέριας

κυκλοφορίας, ως τέτοιοι έλεγχοι θα πρέπει να αναγνωρίζονται οι επιθεωρήσεις από τις

επίσηµες ελεγκτικές αρχές των κρατών µελών εντός των οποίων παρέχονται οι υπηρεσίες

αυτές από υπηρεσίες της διοίκησης ή από δηµόσιο φορέα υποκείµενο στην εποπτεία των

προαναφερθεισών αρχών, ανεξαρτήτως του εάν οι εκθέσεις ελέγχου δηµοσιοποιούνται ή όχι.
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(11) Είναι επιθυµητό η εφαρµογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού να επεκταθεί σε ευρωπαϊκές

τρίτες χώρες, είτε στο πλαίσιο της συµµετοχής της Κοινότητας στις εργασίες του Eurocontrol,

µετά την προσχώρηση της Κοινότητας στον Eurocontrol, είτε µε συµφωνίες που συνάπτει η

Κοινότητα µε αυτές τις χώρες.

(12) Η προσχώρηση της Κοινότητας στον Eurocontrol αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για τη

δηµιουργία ενός πανευρωπαϊκού εναέριου χώρου.

(13) Κατά τη διαδικασία υλοποίησης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού η Κοινότητα θα πρέπει,

εφόσον απαιτείται, να επιδιώξει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο συνεργασίας µε τον

Eurocontrol, προκειµένου να επιτευχθούν κανονιστικές συνέργειες και συνεπείς προσεγγίσεις

και να αποφευχθεί οποιαδήποτε επικάλυψη µεταξύ των δύο πλευρών.

(14) Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου, ο Eurocontrol είναι ο φορέας

που διαθέτει την κατάλληλη εµπειρογνωµοσύνη για την υποστήριξη της Κοινότητας στο

ρυθµιστικό της έργο. Συνεπώς, θα πρέπει να αναπτυχθούν εκτελεστικοί κανόνες για τα

θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Eurocontrol, δυνάµει εντολών προς τον

οργανισµό αυτό, σύµφωνα µε όρους που θα περιληφθούν σε πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ της

Επιτροπής και του Eurocontrol.

(15) Η εκπόνηση των αναγκαίων µέτρων για τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

απαιτεί διευρυµένη διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς και κοινωνικούς

φορείς.
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(16) Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να ενηµερώνονται και να ζητείται η γνώµη τους µε τον

κατάλληλο τρόπο σχετικά µε όλα τα µέτρα που έχουν σηµαντικές κοινωνικές επιπτώσεις. Θα

πρέπει επίσης να ζητείται η γνώµη της επιτροπής κλαδικού διαλόγου η οποία συστάθηκε

βάσει της απόφασης 1998/500/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 1998, για σύσταση

επιτροπών κλαδικού διαλόγου για την προώθηση του διαλόγου µεταξύ των κοινωνικών

εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 1.

(17) Οι επιδόσεις του συστήµατος υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ως συνόλου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

θα πρέπει να αξιολογούνται σε τακτά διαστήµατα, λαµβανοµένης δεόντως υπόψη της

ανάγκης διατήρησης υψηλού επιπέδου ασφαλείας, προκειµένου να εξακριβώνεται η

αποτελεσµατικότητα των θεσπιζόµενων µέτρων και να προτείνονται νέα µέτρα.

(18) Οι επιπτώσεις των µέτρων που λαµβάνονται κατ� εφαρµογήν του παρόντος κανονισµού θα

πρέπει να αξιολογούνται βάσει εκθέσεων που θα πρέπει να υποβάλλει η Επιτροπή σε τακτά

διαστήµατα.

(19) Ο παρών κανονισµός δεν θίγει την εξουσία των κρατών µελών να θεσπίζουν διατάξεις για

την οργάνωση των ενόπλων δυνάµεών τους. Η εξουσία αυτή µπορεί να οδηγήσει τα κράτη

µέλη να λάβουν µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι ένοπλες δυνάµεις τους διαθέτουν επαρκή

εναέριο χώρο ώστε να διατηρούν κατάλληλο επίπεδο εκπαίδευσης και άσκησης. Θα πρέπει

συνεπώς να προβλεφθεί ρήτρα διασφάλισης που να επιτρέπει την άσκηση της εξουσίας

αυτής.

(20) Στο Λονδίνο, στις 2 ∆εκεµβρίου 1987, συµφωνήθηκαν ∆ιακανονισµοί για µεγαλύτερη

συνεργασία ως προς τη χρήση του αεροδροµίου του Γιβραλτάρ από το Βασίλειο της Ισπανίας

και το Ηνωµένο Βασίλειο σε κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. Οι

διακανονισµοί αυτοί δεν έχουν ακόµη τεθεί σε εφαρµογή.

                                                
1 ΕΕ L 225, 12.8.1998, σ. 27.
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(21) ∆εδοµένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισµού, δηλαδή η δηµιουργία του Ενιαίου

Ευρωπαϊκού Ουρανού, δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη λόγω της

διακρατικής διάστασης της εν λόγω δράσης, και συνεπώς, µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε

κοινοτικό επίπεδο, αφήνοντας ταυτόχρονα περιθώρια για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων

εφαρµογής όπου να συνυπολογίζονται οι τοπικές ιδιαιτερότητες, η Κοινότητα δύναται να

λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της

Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο εν λόγω

άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου

αυτού.

(22) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 1
Στόχος και πεδίο εφαρµογής

1. Στόχος της πρωτοβουλίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού είναι η βελτίωση των
ισχυουσών προδιαγραφών ασφαλείας και της συνολικής αποτελεσµατικότητας της γενικής
εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, η βελτιστοποίηση της µεταφορικής ικανότητας ώστε να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των χρηστών του εναέριου χώρου και η µείωση  των
καθυστερήσεων.. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο παρών κανονισµός σκοπεύει να θεσπίσει
εναρµονισµένο κανονιστικό πλαίσιο για τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2004.

2. Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και των µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 3 δεν
θίγει την κυριαρχία των κρατών µελών επί του εναέριου χώρου τους και τις απαιτήσεις των κρατών
µελών που αφορούν θέµατα δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας και άµυνας, όπως ορίζεται στο
άρθρο 11. Ο παρών κανονισµός και τα προαναφερόµενα µέτρα δεν καλύπτουν τις στρατιωτικές
επιχειρήσεις και την στρατιωτική εκπαίδευση.

3. Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και των µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 3 δεν
θίγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των κρατών µελών που απορρέουν από τη Σύµβαση του
Σικάγου του 1944 για τη διεθνή πολιτική αεροπορία.

4. Εξυπακούεται ότι ο παρών κανονισµός, καθώς και τα µέτρα που θα θεσπισθούν σύµφωνα µε
το άρθρο 3, εφαρµόζονται στον αερολιµένα του Γιβραλτάρ µε την επιφύλαξη των αντίστοιχων
νοµικών θέσεων του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου όσον αφορά τη διαφορά
περί κυριαρχίας επί του εδάφους όπου βρίσκεται ο αερολιµένας.
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5. Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, καθώς και των µέτρων που θα θεσπισθούν σύµφωνα
µε το άρθρο 3, στον αερολιµένα του Γιβραλτάρ αναστέλλεται έως ότου τεθούν σε εφαρµογή οι
διακανονισµοί που περιλαµβάνονται στην Κοινή ∆ήλωση των Υπουργών Εξωτερικών του
Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της 2ας ∆εκεµβρίου 1987. Οι κυβερνήσεις
της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου θα ενηµερώσουν σχετικά το Συµβούλιο για αυτή την
ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού και των µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 3,

εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί :

(1) «Υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας» σηµαίνει υπηρεσία η οποία παρέχεται µε στόχο :

α) την πρόληψη των συγκρούσεων

- µεταξύ αεροσκαφών, και

- στην περιοχή ελιγµών, µεταξύ αεροσκαφών και εµποδίων, και

β) τη διεκπεραίωση και διατήρηση τακτικής ροής εναέριας κυκλοφορίας.

(2) «Υπηρεσία ελέγχου αεροδροµίου» σηµαίνει υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας για την

κυκλοφορία στα αεροδρόµια.
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(3) «Υπηρεσία αεροναυτικών πληροφοριών» σηµαίνει υπηρεσία συνεστηµένη εντός της

καθορισµένης περιοχής κάλυψης, υπεύθυνη για την παροχή των αεροναυτικών πληροφοριών

και δεδοµένων των αναγκαίων για την ασφάλεια, την κανονικότητα και την

αποτελεσµατικότητα της αεροναυτιλίας.

(4) «Υπηρεσίες αεροναυτιλίας» σηµαίνει υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, υπηρεσίες

επικοινωνίας, πλοήγησης και επιτήρησης, µετεωρολογικές υπηρεσίες που προορίζονται για

την αεροναυτιλία, και υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών.

(5) «Φορέας παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας» σηµαίνει οιαδήποτε δηµόσια η ιδιωτική

οντότητα που παρέχει υπηρεσίες αεροναυτιλίας για τη γενική εναέρια κυκλοφορία.

(6) «Τµήµα εναέριου χώρου» σηµαίνει εναέριο χώρο καθορισµένων διαστάσεων στο χώρο και το

χρόνο, εντός του οποίου παρέχονται υπηρεσίες αεροναυτιλίας.

(7) «∆ιαχείριση του εναέριου χώρου» σηµαίνει λειτουργία προγραµµατισµού µε κύριο στόχο τη

µεγιστοποίηση της χρήσης του διαθέσιµου εναέριου χώρου µε δυναµικό χρονοµερισµό και,

ενίοτε, κατάτµηση του εναέριου χώρου στις διάφορες κατηγορίες των χρηστών του µε βάση

τις βραχυπρόθεσµες ανάγκες.

(8) «Χρήστες του εναέριου χώρου» σηµαίνει το σύνολο των αεροσκαφών που λειτουργούν ως

γενική εναέρια κυκλοφορία.

(9) «∆ιαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας» σηµαίνει καθήκοντα που καθιερώθηκαν µε
σκοπό τη συµβολή στην ασφαλή, µεθοδική και ταχεία ροή της εναέριας κυκλοφορίας
διασφαλίζοντας ότι οι δυνατότητες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕΚ)
χρησιµοποιούνται στο µέγιστο δυνατό βαθµό και ότι ο όγκος της κυκλοφορίας συµβιβάζεται
µε τις µεταφορικές ικανότητες που δηλώνονται από τους ενδεδειγµένους φορείς παροχής
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.
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(10) «∆ιαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας» σηµαίνει το σύνολο των εναέριων λειτουργιών και
των λειτουργιών εδάφους (υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, διαχείριση του εναέριου χώρου
και διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας) που απαιτούνται για τη διασφάλιση της
ασφαλούς και αποτελεσµατικής διακίνησης των αεροσκαφών σε όλες τις φάσεις λειτουργίας.

(11) «Υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας» σηµαίνει τις διάφορες υπηρεσίες πληροφοριών πτήσης,
υπηρεσίες συναγερµού, συµβουλευτικές υπηρεσίες στον τοµέα της εναέριας κυκλοφορίας και
υπηρεσίες ΕΕΚ, (υπηρεσίες ελέγχου περιοχής, προσέγγισης και αεροδροµίου).

(12) «Υπηρεσία ελέγχου περιοχής» σηµαίνει υπηρεσία ΕΕΚ για ελεγχόµενες πτήσεις σε τµήµα
του εναέριου χώρου.

(13) «Υπηρεσία ελέγχου προσέγγισης» σηµαίνει υπηρεσία ΕΕΚ για τις αφίξεις και αναχωρήσεις
ελεγχόµενων πτήσεων.

(14) «∆έσµη υπηρεσιών» σηµαίνει δύο ή περισσότερες υπηρεσίες αεροναυτιλίας.

(15) «Πιστοποιητικό» σηµαίνει έγγραφο που εκδίδεται από κράτος µέλος σε οποιαδήποτε µορφή
συµβατή µε το εθνικό δίκαιο, µε το οποίο πιστοποιείται ότι ένας συγκεκριµένος φορέας
παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας πληροί τις προϋποθέσεις προκειµένου να παρέχει µια
συγκεκριµένη υπηρεσία.

(16) «Υπηρεσίες επικοινωνίας» σηµαίνει σταθερές και κινητές αεροναυτικές υπηρεσίες που

καθιστούν δυνατή την επικοινωνία εδάφους/εδάφους, αέρα/εδάφους και αέρα/αέρα για

σκοπούς ΕΕΚ.
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(17) «Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας» («Ε∆∆ΕΚ»)σηµαίνει το σύνολο των

συστηµάτων που απαριθµούνται στο Παράρτηµα I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧ, της

����, σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της

εναέριας κυκλοφορίας («κανονισµός για τη διαλειτουργικότητα) *, ο οποίος καθιστά δυνατή

την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στην Κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένων των διεπαφών

στα σύνορα µε τρίτες χώρες.

(18) «Αντίληψη λειτουργίας» σηµαίνει τα κριτήρια για την επιχειρησιακή χρήση του Ε∆∆ΕΕΚ ή

µέρους αυτού.

(19) «Συστατικά στοιχεία» νοούνται τόσο τα υλικά αντικείµενα, όπως το υλικό, όσο και τα άυλα

στοιχεία, όπως το λογισµικό, στα οποία βασίζεται η διαλειτουργικότητα του Ε∆∆ΕΚ.

(20) «Eurocontrol» σηµαίνει τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, ο

οποίος συστάθηκε από τη ∆ιεθνή Σύµβαση της 13ης ∆εκεµβρίου 1960 περί Συνεργασίας για

την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας 1.

(21) «Αρχές του Eurocontrol για τον καθορισµό της βάσης υπολογισµού των τελών διαδροµής και

για τον υπολογισµό των µοναδιαίων συντελεστών» σηµαίνει τις αρχές που καθορίζονται στο

έγγραφο αριθ. 99.60.01/01, της 1ης Αυγούστου 1999, το οποίο εξέδωσε ο Eurocontrol.

(22) «Ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου» σηµαίνει µιαν αντίληψη της διαχείρισης του εναέριου

χώρου, η οποία εφαρµόζεται στον τοµέα της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας,

όπως προσδιορίζεται στην πρώτη έκδοση του «Εγχειριδίου ∆ιαχείρισης Εναέριου Χώρου για

την Εφαρµογή της Έννοιας της Ευέλικτης Χρήσης του Εναέριου Χώρου» από τον

Eurocontrol.

                                                
* Βλέπε σελίδα .... της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
1 Σύµβαση που τροποποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο της 12ης Φεβρουαρίου 1981 και

αναθεωρήθηκε µε το Πρωτόκολλο της 27ης Ιουνίου 1997.
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(23) «Περιοχή πληροφοριών πτήσης» σηµαίνει εναέριο χώρο καθορισµένων διαστάσεων εντός

του οποίου παρέχονται υπηρεσίες πληροφοριών πτήσης και υπηρεσίες συναγερµού.

(24) «Επίπεδο πτήσης» σηµαίνει επιφάνεια σταθερής ατµοσφαιρικής πίεσης, οριζόµενη σε σχέση

µε συγκεκριµένη τιµή πίεσης 1013,2 εκτοπασκάλ και χωριζόµενη από άλλες ανάλογες

επιφάνειες µε συγκεκριµένα διάκενα πίεσης.

(25) «Λειτουργικό τµήµα εναέριου χώρου» σηµαίνει το τµήµα του εναέριου χώρου που βασίζεται

σε επιχειρησιακές απαιτήσεις και το οποίο ανταποκρίνεται στην ανάγκη να διασφαλισθεί

πλέον ενοποιηµένη διαχείριση του εναέριου χώρου ανεξαρτήτως των υφιστάµενων ορίων.

(26) «Γενική εναέρια κυκλοφορία» σηµαίνει το σύνολο των κινήσεων των πολιτικών αεροσκαφών

καθώς και το σύνολο των κινήσεων των κρατικών (συµπεριλαµβανοµένων των

στρατιωτικών, τελωνειακών και αστυνοµικών) αεροσκαφών, όταν οι κινήσεις αυτές

διεξάγονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του ICAO.

(27) «ICAO» σηµαίνει τον Οργανισµό ∆ιεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, που συστάθηκε µε τη

Σύµβαση του Σικάγου του 1944 περί ∆ιεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

(28) «∆ιαλειτουργικότητα» σηµαίνει ένα σύνολο λειτουργικών, τεχνικών και επιχειρησιακών

ιδιοτήτων που απαιτείται να έχουν τα συστήµατα και τα συστατικά στοιχεία του Ε∆∆ΕΚ και

οι διαδικασίες λειτουργίας του ώστε να µπορεί να λειτουργεί µε ασφάλεια, οµοιογενώς και

αποτελεσµατικά. Η διαλειτουργικότητα επιτυγχάνεται χάρη στη συµµόρφωση των

συστηµάτων και των συστατικών στοιχείων µε τις βασικές απαιτήσεις.

(29) «Μετεωρολογικές υπηρεσίες» σηµαίνει τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που παρέχουν στα

αεροσκάφη µετεωρολογικές προγνώσεις, δελτία και παρατηρήσεις καθώς και ό,τι άλλες

µετεωρολογικές πληροφορίες και στοιχεία παρέχουν τα κράτη προς αεροναυτική χρήση.
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(30) «Υπηρεσίες πλοήγησης» σηµαίνει τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που παρέχουν

πληροφορίες θέσης και χρονισµού στα αεροσκάφη.

(31) «Επιχειρησιακά δεδοµένα» σηµαίνει τις πληροφορίες σχετικά µε όλες τις φάσεις µιας πτήσης,
οι οποίες απαιτούνται για τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων από τους φορείς παροχής
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τους χρήστες του εναέριου χώρου, τους υπευθύνους των
αερολιµένων και τους άλλους ενεχόµενους φορείς.

(32) «∆ιαδικασία», χρησιµοποιούµενη στο πλαίσιο του «κανονισµού για την διαλειτουργικότητα»,
σηµαίνει τυποποιηµένη µέθοδο για τη χρήση, είτε τεχνική είτε επιχειρησιακή, των
συστηµάτων, στη συνάρτηση συµφωνηµένων και επικυρωµένων αντιλήψεων λειτουργίας που
απαιτούν ενιαία υλοποίηση σ� ολόκληρο το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχείρισης της εναέριας
κυκλοφορίας.

(33) «Θέση σε λειτουργία» σηµαίνει την πρώτη επιχειρησιακή χρήση µετά την αρχική
εγκατάσταση ή την αναβάθµιση συστήµατος.

(34) «∆ίκτυο αεροδιαδρόµων» σηµαίνει δίκτυο συγκεκριµένων αεροδιαδρόµων για τη διοχέτευση
της ροής της γενικής εναέριας κυκλοφορίας ανάλογα µε τις ανάγκες για την παροχή
υπηρεσιών ΕΕΚ.

(35) «∆ιαδροµή» σηµαίνει την επιλεγµένη πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ένα αεροσκάφος
κατά τη λειτουργία του.

(36) «Οµοιογενής λειτουργία» σηµαίνει λειτουργία του Ε∆∆ΕΚ µε τέτοιο τρόπο ώστε από τη
σκοπιά του χρήστη να θεωρείται ως ενιαίο σύστηµα.

(37) «Τοµέας» σηµαίνει υποδιαίρεση του συνόλου των καθηκόντων ελέγχου σε διαχειρίσιµα
τµήµατα εναέριου χώρου.
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(38) «Υπηρεσίες επιτήρησης» σηµαίνει τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται
για να προσδιορίζονται οι σχετικές θέσεις των αεροσκαφών, ώστε να εξασφαλίζεται ο
ασφαλής διαχωρισµός τους.

(39) «Σύστηµα» σηµαίνει το σύνολο συστατικών στοιχείων εδάφους και συστατικών στοιχείων
φεροµένων επί αεροσκαφών, καθώς και διαστηµικού εξοπλισµού, το οποίο παρέχει
υποστήριξη για υπηρεσίες αεροναυτιλίας σε όλες τις φάσεις της πτήσης.

(40) «Αναβάθµιση» σηµαίνει κάθε τροποποίηση η οποία αλλάζει τα χαρακτηριστικά λειτουργίας
ενός συστήµατος.

Άρθρο 3

Τοµείς δράσης της Κοινότητας

1. Ο παρών κανονισµός θεσπίζει ένα εναρµονισµένο κανονιστικό πλαίσιο για τη δηµιουργία του

Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού σε συνδυασµό µε :

α) τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. �./2003 * του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

......, για την οργάνωση και χρήση του εναέριου χώρου στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό

(«κανονισµός για τον εναέριο χώρο»),

β) τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. �/2003 ** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,

της ......, για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό

(«κανονισµός για την παροχή υπηρεσιών»),

γ) τον κανονισµό για τη διαλειτουργικότητα,

και τους εκτελεστικούς κανόνες που θεσπίζει η Επιτροπή βάσει του παρόντος κανονισµού και των

µέτρων που αναφέρονται ανωτέρω.

                                                
* Βλέπε σελίδα .... της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
** Βλέπε σελίδα ..... της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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2. Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1µέτρα εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του

παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 4

Εθνικές εποπτικές αρχές

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν ή εγκαθιστούν φορέα ή φορείς ως την εθνική τους εποπτική αρχή

προκειµένου να εκτελεί τα καθήκοντα που ανατίθενται στην αρχή αυτήν δυνάµει του παρόντος

κανονισµού και των µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 3.

2. Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι ανεξάρτητες από τους φορείς παροχής υπηρεσιών

αεροναυτιλίας. Η ανεξαρτησία αυτή επιτυγχάνεται µε τον επαρκή διαχωρισµό, σε λειτουργικό

τουλάχιστον επίπεδο, µεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών και των φορέων αυτών. Τα κράτη

µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές ασκούν τις εξουσίες τους κατά τρόπο

αµερόληπτο και διαφανή.

3. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των εθνικών

εποπτικών αρχών, καθώς και τυχόν µεταβολές τους, και την ενηµερώνουν για τα µέτρα που

λαµβάνονται για να διασφαλισθεί η συµµόρφωση προς την παράγραφο2.

Άρθρο 5

∆ιαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, αποκαλούµενη εφεξής «Επιτροπή Ενιαίου

Ουρανού», η οποία απαρτίζεται από δύο αντιπροσώπους από κάθε κράτος µέλος και προεδρεύεται

από αντιπρόσωπο της Επιτροπής.
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2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

3. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε

ένα µήνα.

4. Η Επιτροπή Ενιαίου Ουρανού θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 6

Σχέσεις µε ευρωπαϊκές τρίτες χώρες

Η Κοινότητα επιδιώκει, είτε στα πλαίσια συµφωνιών που συνάπτονται µε ευρωπαϊκές τρίτες χώρες

είτε στα πλαίσια του Eurocontrol, την επέκταση του πεδίου εφαρµογής του παρόντος κανονισµού

και των µέτρων που θα θεσπισθούν σύµφωνα µε το άρθρο 3, στις χώρες αυτές.

Άρθρο 7

Εκτελεστικοί κανόνες

1. Για την ανάπτυξη εκτελεστικών κανόνων, σύµφωνα µε το άρθρο 3, οι οποίοι εµπίπτουν στην

αρµοδιότητα του Eurocontrol, η Επιτροπή εκδίδει εντολές προς τον Eurocontrol µε τις οποίες

καθορίζονται τα καθήκοντα που πρόκειται να εκτελεσθούν και το σχετικό χρονοδιάγραµµα. Η

Επιτροπή αποφασίζει σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 5, παράγραφος 2.
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2. Βάσει των εργασιών που ολοκληρώνονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, οι αποφάσεις

σχετικά µε την εφαρµογή των αποτελεσµάτων των εν λόγω εργασιών εντός της Κοινότητας και

σχετικά µε την προθεσµία για την εκτέλεσή τους λαµβάνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του

άρθρου 5, παράγραφος 3. Οι αποφάσεις αυτές δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Παρά την παράγραφο 2, εάν το Eurocontrol δεν µπορεί να δεχθεί εντολή η οποία του δόθηκε

δυνάµει της παραγράφου 1, ή εάν η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης µε την Επιτροπή Ενιαίου

Ουρανού, θεωρεί ότι :

(α) οι εργασίες που διεξάγονται βάσει της εν λόγω εντολής δεν σηµειώνουν ικανοποιητική

πρόοδο σε σχέση µε την ταχθείσα προθεσµία, ή

(β) τα αποτελέσµατα των διεξαχθεισών εργασιών δεν είναι τα προσήκοντα,

η Επιτροπή δύναται, αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 5, παράγραφος 3, να

θεσπίζει εναλλακτικά µέτρα για την επίτευξη των στόχων της εντολής.

4. Για την ανάπτυξη εκτελεστικών κανόνων, σύµφωνα µε το άρθρο 3, οι οποίοι δεν εµπίπτουν

στην αρµοδιότητα του Eurocontrol, η Επιτροπή αποφασίζει σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου

5, παράγραφος 3.
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Άρθρο 8

∆ιαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς

Τα κράτη µέλη, ενεργώντας σύµφωνα µε την εθνική τους νοµοθεσία, και η Επιτροπή καθιερώνουν

µηχανισµούς διαβούλευσης, ώστε οι ενδιαφερόµενοι φορείς να συµµετέχουν κατάλληλα στην

υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Στους ενδιαφερόµενους αυτούς φορείς µπορεί να περιλαµβάνονται :

- φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας,

- χρήστες του εναέριου χώρου,

- αεροδρόµια,

- κατασκευαστική βιοµηχανία, και

- επαγγελµατικές οργανώσεις αντιπροσώπευσης του προσωπικού.

Η διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς καλύπτει, ιδίως, τη δηµιουργία και εισαγωγή νέων

αντιλήψεων και τεχνολογιών στο Ε∆∆ΕΚ.
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Άρθρο 9

Αξιολόγηση των επιδόσεων

1. Η Επιτροπή µεριµνά για την εξέταση και την αξιολόγηση των επιδόσεων της αεροναυτιλίας,

βασιζόµενη στην υπάρχουσα εµπειρογνωµοσύνη του Eurocontrol.

2. Η ανάλυση των πληροφοριών που συλλέγονται για τους σκοπούς της παραγράφου 1 έχει

σκοπό να :

(α) επιτρέπει τη σύγκριση και τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας,

(β) βοηθά τους φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας να παρέχουν τις απαιτούµενες

υπηρεσίες,

(γ) βελτιώνει τη διαδικασία διαβούλευσης µεταξύ χρηστών του εναέριου χώρου, φορέων

παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και αεροδροµίων,

(δ) συµβάλλει στον προσδιορισµό και στην προώθηση ορθών πρακτικών.

3. Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος του κοινού για πρόσβαση στα έγγραφα της Επιτροπής,

όπως καθορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής 1, η Επιτροπή θεσπίζει, σύµφωνα µε τη

διαδικασία του άρθρου 5, παράγραφος 3, µέτρα για την διάδοση, στα ενδιαφερόµενα µέρη, των

πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

                                                
1 ΕΕ L 145, 31.5.2002, σ. 43.
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Άρθρο 10

Επιτήρηση, παρακολούθηση και µέθοδοι αξιολόγησης των επιπτώσεων

1. Η επιτήρηση, η παρακολούθηση και οι µέθοδοι αξιολόγησης των επιπτώσεων στηρίζονται

στην υποβολή τακτικών εκθέσεων από τα κράτη µέλη σχετικά µε την εφαρµογή των δράσεων που

αναλαµβάνονται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.

2. Η Επιτροπή επανεξετάζει κατά περιόδους την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και των

µέτρων που θα θεσπισθούν σύµφωνα µε το άρθρο 3 και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, µε την πρώτη ευκαιρία µέχρι ..... *.Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή

µπορεί να ζητεί από τα κράτη µέλη πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που περιλαµβάνονται

στις εκθέσεις που υποβάλλουν σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

3. Για την εκπόνηση των εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή ζητά τη

γνώµη της Επιτροπής Ενιαίου Ουρανού.

4. Οι εν λόγω εκθέσεις περιλαµβάνουν αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που έχουν επιτευχθεί

µε τις δράσεις που έχουν αναληφθεί σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό στους διάφορους τοµείς

δράσης, λαµβανοµένων υπόψη των αρχικών στόχων και ενόψει των µελλοντικών αναγκών.

                                                
* Τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
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Άρθρο 11

∆ιασφαλίσεις

Ο παρών κανονισµός δεν εµποδίζει την εφαρµογή µέτρων από κράτος µέλος, εφόσον αυτά είναι

απαραίτητα για τη διασφάλιση ζωτικών συµφερόντων της πολιτικής ασφάλειας ή άµυνας. Τα µέτρα

αυτά είναι ιδίως µέτρα τα οποία επιβάλλονται :

- για την επιτήρηση του εναέριου χώρου που τελεί υπό την ευθύνη του, σύµφωνα µε τις

συµφωνίες για το Περιφερειακό Σχέδιο Αεροναυτιλίας του ICAO, που περιλαµβάνουν την

ικανότητα ανίχνευσης, αναγνώρισης και αξιολόγησης όλων των αεροσκαφών που

χρησιµοποιούν τον εναέριο αυτό χώρο, προκειµένου να επιτυγχάνεται η κατοχύρωση της

ασφάλειας των πτήσεων και να αναλαµβάνεται δράση για την κατοχύρωση της ασφάλειας

και των αµυντικών αναγκών,

- σε περίπτωση σοβαρών εσωτερικών διαταραχών που επηρεάζουν τη διατήρηση της δηµόσιας

τάξης,

- σε περίπτωση πολέµου ή σοβαρής διεθνούς έντασης που αποτελεί απειλή πολέµου,

- για την εκπλήρωση υποχρεώσεων των κρατών µελών που έχουν αναληφθεί σε διεθνές

επίπεδο µε σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας,

- για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων και στρατιωτικής εκπαίδευσης,

συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων δυνατοτήτων για ασκήσεις.
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Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος

µέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

=====================
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1

Θέµα : Κοινές θέσεις οι οποίες καθορίστηκαν από το Συµβούλιο στις 18 Μαρτίου
2003 για την έκδοση
- του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 
χάραξη του πλαισίου για τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού,

- του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 
την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού,

- του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού,

- του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                
1 Το παρόν σκεπτικό ισχύει και για τις τέσσερις κοινές θέσεις σχετικά µε τους κανονισµούς της

δέσµης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.
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Ι. Εισαγωγή

Στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ), το Συµβούλιο κατέληξε,

στις 5 ∆εκεµβρίου 2002, σε πολιτική συµφωνία σχετικά µε τη δέσµη τεσσάρων σχεδίων

κανονισµών που αποσκοπούν στη δηµιουργία «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού».

Κατά τη λήψη της θέσης του, το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

σε πρώτη ανάγνωση στις 3 Σεπτεµβρίου 2002, καθώς και τη γνώµη της Επιτροπής των

Περιφερειών και της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

«Η πρωτοβουλία του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού» αποβλέπει στη βελτίωση των ισχυουσών
προδιαγραφών ασφαλείας και της συνολικής αποτελεσµατικότητας της γενικής εναέριας
κυκλοφορίας στην Ευρώπη, στη βελτιστοποίηση της µεταφορικής ικανότητας ώστε να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των χρηστών του εναέριου χώρου και στη µείωση  των
καθυστερήσεων. Σ� αυτό το πλαίσιο, οι κύριοι στόχοι των τεσσάρων κανονισµών είναι 1) η
βελτίωση και ενίσχυση της ασφάλειας, 2) η υποστήριξη της έννοιας ενός πλέον ενοποιηµένου
λειτουργικού εναέριου χώρου στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής µεταφορών, 3) η θέσπιση κοινών
απαιτήσεων για την ασφαλή και αποδοτική παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας εντός της
Κοινότητας, και 4) η επίτευξη διαλειτουργικότητας µεταξύ των διαφόρων συστηµάτων, των
συστατικών στοιχείων τους και των συναφών διαδικασιών του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της
εναέριας κυκλοφορίας.»

ΙΙ. Ανάλυση της κοινής θέσης

1. Γενικά

Το Συµβούλιο επέφερε ορισµένες τροποποιήσεις στις προτάσεις της Επιτροπής, τόσο επί της

µορφής όσο και επί της ουσίας. Όσον αφορά τις τροποποιήσεις επί της µορφής, το Συµβούλιο

προσπάθησε να καταστήσει το κείµενο απλούστερο, σαφέστερο και, γενικά, πιο ευνόητο. Το

Συµβούλιο προέβη σε σηµαντική αναδιάταξη των κειµένων προκειµένου να βελτιώσει τη λογική

ακολουθία τους και απάλειψε ορισµένες διατάξεις προς αποφυγήν αλληλεπικαλύψεων.

Όσον αφορά τις τροποποιήσεις επί της ουσίας, το Συµβούλιο επέφερε ορισµένες τροποποιήσεις

προκειµένου να ανταποκριθεί σε συγκεκριµένα αιτήµατα των κρατών µελών. Τροποποιήσεις

επήλθαν επίσης σε συνάρτηση µε αιτήµατα των στρατιωτικών αρχών των κρατών µελών.

Παρατίθενται παρακάτω οι κυριότερες τροποποιήσεις των επιµέρους κανονισµών (πρώτα του

κανονισµού-πλαισίου και έπειτα των τριών ειδικών κανονισµών).
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2. Ειδικές παρατηρήσεις σχετικά µε τους επιµέρους κανονισµούς

2α. Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη χάραξη του

πλαισίου για τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (<κανονισµός-πλαίσιο>)

Το Συµβούλιο, κρίνοντας ότι οι διατάξεις του κανονισµού-πλαισίου εφαρµόζονται αυτοµάτως και

στους τρεις ειδικούς κανονισµούς, συµφώνησε να ενισχύσει τον «οριζόντιο» χαρακτήρα του

κανονισµού-πλαισίου µεταφέροντας σ� αυτόν διατάξεις οι οποίες είναι κοινές στους εν λόγω

ειδικούς κανονισµούς. Με αυτή την έννοια, το Συµβούλιο συµφώνησε να µεταφέρει όλους τους

ορισµούς τους οποίους περιείχαν προηγουµένως οι τρεις ειδικοί κανονισµοί - και τους οποίους το

Συµβούλιο ευθυγράµµισε στο µέτρο του δυνατού µε τους ορισµούς της ICAO - στον κανονισµό-

πλαίσιο. Το Συµβούλιο πρόσθεσε επίσης νέα οριζόντια άρθρα σχετικά µε τις εθνικές εποπτικές

αρχές και τη διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους τοµείς και αναπροσάρµοσε το άρθρο σχετικά

µε τη διαδικασία επιτροπής προς εφαρµογή σε όλους τους κανονισµούς του Ενιαίου Ευρωπαϊκού

Ουρανού (ΕΕΟ). Τα άρθρα που «συνόψιζαν» το περιεχόµενο των ειδικών κανονισµών

απαλείφθηκαν, προκειµένου να καταστεί σαφέστερο το κείµενο του κανονισµού-πλαισίου και να

αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις.

Το Συµβούλιο θα µπορούσε να δεχθεί την 31η ∆εκεµβρίου 2004 ως ενδεικτική ηµεροµηνία για τη

θέσπιση εναρµονισµένου κανονιστικού πλαισίου για τη δηµιουργία του ΕΕΟ. Το Συµβούλιο τόνισε

ότι η εφαρµογή των κανονισµών ΕΕΟ δεν θίγει την κυριαρχία των κρατών µελών επί του εναέριου

χώρου τους και υπενθύµισε, σύµφωνα µε την τροπολογία του Κοινοβουλίου, ότι οι εν λόγω

κανονισµοί δεν θίγουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση του

Σικάγου του 1944. Όσον αφορά τα στρατιωτικά θέµατα, το Συµβούλιο τόνισε ότι οι κανονισµοί

ΕΕΟ δεν θίγουν τις απαιτήσεις των κρατών µελών που αφορούν θέµατα δηµόσιας τάξης, δηµόσιας

ασφάλειας και άµυνας και δήλωσε ότι οι κανονισµοί δεν καλύπτουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις

και την στρατιωτική εκπαίδευση. Το Συµβούλιο επεξεργάστηκε επίσης τη ρήτρα διασφάλισης.

Επιπλέον, τα κράτη µέλη υπέβαλαν δήλωση σχετικά µε την πολιτικοστρατιωτική συνεργασία.

Όσον αφορά τη σχέση µε το Eurocontrol, το Συµβούλιο συµφώνησε να ενισχυθεί σηµαντικά η θέση

του οργανισµού αυτού. Προς το σκοπό αυτό, το Συµβούλιο καθόρισε ρυθµίσεις για τη συµµετοχή

του Eurocontrol στις µελλοντικές εργασίες για τους εκτελεστικούς κανόνες. Το Συµβούλιο κρίνει

ότι έχει καταλήξει σε ένα ισορροπηµένο κείµενο το οποίο πρέπει να εξασφαλίσει την ανάληψη

κατάλληλης δράσης σε κάθε περίσταση.
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Όσον αφορά τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο προσπάθησε να τις ενσωµατώσει

στο µέγιστο δυνατό βαθµό. Σε διάφορες περιπτώσεις, ωστόσο - και αυτό ισχύει επίσης για τους

ειδικούς κανονισµούς - δεν κατέστη δυνατή η ενσωµάτωση αυτή, διότι τα συναφή κείµενα είχαν

τροποποιηθεί σηµαντικά ή ακόµα και απαλειφθεί. Ούτως εχόντων των πραγµάτων, το Συµβούλιο

µπόρεσε να δεχθεί (εν µέρει), κατά γράµµα ή ως προς την ουσία, τις τροπολογίες αριθ. 1, 2, 3, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 13, 26, 28, 31 και 33.

2β. Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την οργάνωση και

τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

(<Κανονισµός για τον εναέριο χώρο>)

Το Συµβούλιο συµφώνησε ότι το πεδίο εφαρµογής του εν λόγω κανονισµού πρέπει να καλύπτει τον

εναέριο χώρο εντός των περιοχών ICAO EUR και AFI υπό την ευθύνη των κρατών µελών. Το

Συµβούλιο πρόσθεσε ότι τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να εφαρµόσουν τον κανονισµό

στον υπό την ευθύνη τους εναέριο χώρο ο οποίος ανήκει σε άλλες περιοχές ICAO.

Το Συµβούλιο τροποποίησε ουσιαστικά το άρθρο σχετικά µε την εγκαθίδρυση της Ευρωπαϊκής

Περιοχής Πληροφοριών Πτήσης Ανώτερου Εναέριου Χώρου (EUIR) και διευκρίνισε ότι, σε

συνάρτηση µε την αναγνώρισή της από την ICAO, όσον αφορά τα θέµατα που εµπίπτουν στην

κοινοτική αρµοδιότητα, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει σύσταση στο Συµβούλιο σύµφωνα µε το

άρθρο 300 της Συνθήκης. Το Συµβούλιο τόνισε επίσης ότι η εγκαθίδρυση της EUIR δεν πρέπει να

θίγει τις ευθύνες των κρατών µελών έναντι της ICAO. Επιπλέον, το Συµβούλιο διαχώρισε

ορισµένες διατάξεις, όπως εκείνες που αφορούν το διαχωρισµό ανώτερου και κατώτερου εναέριου

χώρου, από την EUIR.

Όσον αφορά τη δηµιουργία λειτουργικών τµηµάτων εναέριου χώρου, το Συµβούλιο συµφώνησε ότι
οι σχετικές αποφάσεις δεν µπορούν να επιβάλλονται σε µεµονωµένα κράτη. Συνεπώς, δήλωσε ότι
ένα λειτουργικό τµήµα εναέριου χώρου πρέπει να καθορίζεται µόνον µε αµοιβαία συµφωνία
µεταξύ όλων των κρατών µελών που είναι υπεύθυνα για οποιοδήποτε µέρος του εναέριου χώρου
που περιλαµβάνεται στο εν λόγω τµήµα (ή µε δήλωση κράτους µέλους εάν την ευθύνη για τον
εναέριο χώρο που περιλαµβάνεται στο τµήµα φέρει πλήρως το εν λόγω κράτος µέλος). Ωστόσο,
προκειµένου να επιτευχθεί κατάλληλος συντονισµός όσον αφορά τον καθορισµό ενός λειτουργικού
τµήµατος εναέριου χώρου, το Συµβούλιο διευκρίνισε ότι τα οικεία κράτη µέλη ενεργούν µόνον
έπειτα από διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένης της Επιτροπής και των
υπόλοιπων κρατών µελών. Ο ορισµός κοινών γενικών αρχών για τον καθορισµό και την
τροποποίηση λειτουργικών τµηµάτων εναέριου χώρου πρέπει να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τη
γενική διαδικασία σχετικά µε τους εκτελεστικούς κανόνες που αφορούν το Eurocontrol.
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Το Συµβούλιο αποφάσισε να απαλείψει τη διάταξη περί πτήσης σε ευθεία γραµµή λόγω της νέας
σχετικής προσέγγισης του Eurocontrol.

Όσον αφορά τη συντονισµένη χρήση του εναέριου χώρου από πολιτικούς και στρατιωτικούς
χρήστες, το Συµβούλιο τόνισε την οµοιόµορφη εφαρµογή εντός του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού
της έννοιας της ευέλικτης χρήσης του εναέριου χώρου, όπως περιγράφεται από την ICAO και όπως
έχει αναπτυχθεί από τον Eurocontrol. Το Συµβούλιο τόνισε επίσης ότι όλες οι δράσεις στον εν λόγω
τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης της θέσπισης κανόνων εφαρµογής, πρέπει να διενεργούνται εντός
του πλαισίου της κοινής πολιτικής µεταφορών.

Τέλος, το Συµβούλιο έκρινε ότι θα ήταν σκόπιµο να εξετασθεί πρώτα η πρόοδος όσον αφορά την
εφαρµογή του εν λόγω κανονισµού στον ανώτερο εναέριο χώρο, πριν ληφθεί απόφαση για την
επέκταση της εφαρµογής του στον κατώτερο εναέριο χώρο.

Όσον αφορά τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο µπόρεσε να δεχθεί (εν µέρει), κατά
γράµµα ή ως προς την ουσία, τις τροπολογίες αριθ. 36, 37, 41, 47, 49, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 63
και 64.

2γ. Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την παροχή
υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (<κανονισµός
για την παροχή υπηρεσιών>)

Σύµφωνα µε τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο επανεξέτασε τον κανονισµό
προκειµένου να δώσει υψηλή προτεραιότητα στις πτυχές της ασφάλειας. Το Συµβούλιο εξαίρεσε
τις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού, διότι δεν αποτελούν
µέρος των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, σε ορισµένα δε κράτη µέλη ανήκουν στον στρατιωτικό
τοµέα.

Το Συµβούλιο διευκρίνισε τα καθήκοντα των εθνικών εποπτικών αρχών έναντι των παρόχων
υπηρεσιών αεροναυτιλίας και συµφώνησε να απλοποιήσει τους κανόνες για την ανάθεση
καθηκόντων από τις αρχές αυτές σε αναγνωρισµένους οργανισµούς. Το Συµβούλιο απάλειψε τη
διάταξη σχετικά µε τη χορήγηση άδειας και την εκπαίδευση ελεγκτών, δεδοµένου ότι η διάταξη
αυτή έχει δηλωτικό χαρακτήρα και, κατά συνέπεια, δεν πρέπει να συµπεριληφθεί στον κανονισµό.
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Όσον αφορά τους κανόνες για την παροχή υπηρεσιών, το Συµβούλιο κατέστησε σαφέστερο το
κείµενο προβλέποντας χωριστή διάταξη περί «κοινών απαιτήσεων» και αντικαθιστώντας το
σύστηµα χορήγησης άδειας σε παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας από σύστηµα πιστοποίησης
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Το Συµβούλιο συµφώνησε να εξαιρέσει από το εν λόγω
σύστηµα τις περιπτώσεις στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας προσφέρει τις υπηρεσίες
αυτές κυρίως σε κινήσεις αεροσκαφών εκτός της γενικής εναέριας κυκλοφορίας.

Όσον αφορά τον ορισµό των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, το Συµβούλιο επιβεβαίωσε ότι τα
κράτη µέλη έχουν διακριτική ευχέρεια για την επιλογή παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας και
συµφώνησε να επεκτείνει αυτό το προνόµιο στον ορισµό των παρόχων µετεωρολογικών
υπηρεσιών.

Το Συµβούλιο ακολούθησε την πρόταση του Κοινοβουλίου για την εξασφάλιση συνοχής µεταξύ
του συστήµατος τελών και της πολυµερούς συµφωνίας του Eurocontrol σχετικά µε την είσπραξη
τελών διαδροµής. Όσον αφορά τον καθορισµό της βάσης κόστους των τελών, το Συµβούλιο
απάλειψε τις διατάξεις περί εξωτερικών δαπανών. Όσον αφορά τους «µηχανισµούς κινήτρων» στο
πλαίσιο των συστηµάτων τελών, το Συµβούλιο συµφώνησε ότι η απόφαση σχετικά µε την
εφαρµογή παρόµοιων µηχανισµών παραµένει αποκλειστική αρµοδιότητα κάθε κράτους µέλους.

Όσον αφορά τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο µπόρεσε να δεχθεί (εν µέρει), κατά
γράµµα ή ως προς την ουσία, τις τροπολογίες αριθ. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28,
29, 30, 32, 33, 34 και 35.

2δ. Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη
διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας
(<Κανονισµός για τη διαλειτουργικότητα >)

Το Συµβούλιο δεν επέφερε ουσιαστικές αλλαγές στο κείµενο που υπέβαλε η Επιτροπή. Ωστόσο,
προέβη σε σηµαντική αναδιάταξη του κειµένου προκειµένου να το καταστήσει πιο ευνόητο.

Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε λεπτοµερέστερες διατάξεις περί µεταβατικών ρυθµίσεων µε στόχο την
προστασία των επενδύσεων που πραγµατοποίησαν τα κράτη µέλη κατά το χρονικό διάστηµα πριν
από την έναρξη ισχύος του κανονισµού.

Όπως και στην περίπτωση των λοιπών ειδικών κανονισµών, το Συµβούλιο έκρινε ότι η
διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς αποτελεί οριζόντιο ζήτηµα, το οποίο πρέπει να
ρυθµιστεί στον κανονισµό-πλαίσιο.
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Σηµειωτέον, τέλος, ότι τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του κανονισµού επανεξετάσθηκαν από ad hoc
οµάδα εµπειρογνωµόνων, η οποία επεξεργάστηκε τα συναφή κείµενα.

Όσον αφορά τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο µπόρεσε να δεχθεί (εν µέρει), κατά
γράµµα ή ως προς την ουσία, τις τροπολογίες αριθ. 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72 και 73.

ΙΙΙ. Συµπέρασµα

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι τα κείµενα της κοινής θέσης του σχετικά µε τη δέσµη του Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Ουρανού είναι κατάλληλα και ισόρροπα. Όσον αφορά τις τροπολογίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση, το Συµβούλιο διαπιστώνει ότι οι
περισσότερες από τις τροπολογίες αυτές αντιστοιχούν κατά πολύ, ως προς το στόχο και το πνεύµα,
στις αντίστοιχες διατάξεις της κοινής θέσης του Συµβουλίου. Το Συµβούλιο, εποµένως, φρονεί ότι
τα κείµενα της κοινής του θέσης διασφαλίζουν κατά πολύ τον επιδιωκόµενο στόχο αυτών των
τροπολογιών.

Τέλος, το Συµβούλιο επιθυµεί να τονίσει ότι η συµφωνία στην οποία κατέληξε όσον αφορά την
πολιτικοστρατιωτική συνεργασία, η οποία είναι αποδεκτή στη σηµερινή της µορφή από όλους τους
ενδιαφεροµένους στα κράτη µέλη, αποτελεί τον καρπό µεγάλου και δύσκολου έργου σχετικά µε
αυτό το λεπτότατο θέµα.

______________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2003 (17.03)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0060 (COD)
2001/0235 (COD)
2001/0236 (COD)
2001/0237 (COD)

7251/03

ΑVIATION 45
CODEC 290
OC 90

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
της : Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την ΕΜΑ / το Συµβούλιο
Θέµα : ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Καθορισµός της κοινής θέσης ενόψει της έκδοσης :
- του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
τη χάραξη του πλαισίου για τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού

- του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο
πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

- του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

- του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης
της εναέριας κυκλοφορίας

ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβούλευσης: 18.3.2003

1. Στις 10 Οκτωβρίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις των ανωτέρω κανονισµών 1.

2. Στις 3 Σεπτεµβρίου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του σε πρώτη

ανάγνωση 2.

                                                
1 ΕΕ C 103 Ε, της 30.4.2002, σ. 1.
2 ∆εν έχει δηµοσιευθεί ακόµα.
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3. Το Συµβούλιο δεν είναι σε θέση να δεχθεί καθ� ολοκληρία τις γνώµες του Κοινοβουλίου και

επέλεξε να εκπονήσει κοινές θέσεις. Στις 5 ∆εκεµβρίου 2002, το Συµβούλιο κατέληξε σε

πολιτική συµφωνία ως προς τις κοινές θέσεις.

4. ∆εδοµένου ότι οι εν λόγω κοινές θέσεις έχουν διατυπωθεί οριστικά από τους Γλωσσοµαθείς

Νοµικούς, και µε την επιφύλαξη της σύµφωνης γνώµης της ΕΜΑ, προτείνεται στο

Συµβούλιο :

− να καθορίσει τις κοινές θέσεις όπως εκτίθενται στα ακόλουθα έγγραφα :

15851/02 AVIATION 207 CODEC 1678 OC 10 (<κανονισµός πλαίσιο>)

15852/02 AVIATION 208 CODEC 1679 OC 11 (<κανονισµός περί εναέριου

χώρου>)

15853/02 AVIATION 209 CODEC 1680 OC 12 (<κανονισµός περί παροχής 

υπηρεσιών>)

15854/02 AVIATION 210 CODEC 1681 OC 13 (<κανονισµός περί 

διαλειτουργικότητας>),

− να διαβιβάσει τις κοινές θέσεις του Συµβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ, µαζί µε το σκεπτικό του

Συµβουλίου που περιλαµβάνεται στο έγγραφο 15851/02 ADD 1 AVIATION 207

CODEC 1678 OC 10,

− να καταχωρήσει στα πρακτικά της συνόδου του τις δηλώσεις που

περιλαµβάνονται στο ADD 1 του παρόντος σηµειώµατος.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2003 (17.03)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0060 (COD)
2001/0235 (COD)
2001/0236 (COD)
2001/0237 (COD)

7251/03
ADD 1

AVIATION 45
CODEC 290
OC 90

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την ΕΜΑ / το Συµβούλιο
Θέµα : ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Καθορισµός της κοινής θέσης ενόψει της έκδοσης :
- του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για
τη χάραξη του πλαισίου για τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού

- του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο
πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

- του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

- του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης
της εναέριας κυκλοφορίας

ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβούλευσης : 18.3.2003

Οι ακόλουθες δηλώσεις καταχωρούνται στα πρακτικά του Συµβουλίου :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (έγγρ. 15851/02)

Γενικά. ∆ήλωση των κρατών µελών για τα στρατιωτικά θέµατα που σχετίζονται µε τον Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Ουρανό :

«Τα κράτη µέλη,

λαµβάνοντας υπόψη ότι οι κανονισµοί για τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού εφαρµόζονται
µόνο στη γενική εναέρια κυκλοφορία και δεν καλύπτουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τη στρατιωτική
εκπαίδευση,
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− επιβεβαιώνοντας την ανάγκη να εφαρµοστεί στην πράξη το νοµοθετικό πλαίσιο για τον
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό κατά τρόπο συνεκτικό και συνεπή, λαµβανοµένων πλήρως υπόψη
των αναγκών που συνδέονται µε την εθνική άµυνα και την πολιτική ασφάλειας και τις
διεθνείς συµφωνίες,

− πεπεισµένα ότι η ασφαλής και αποτελεσµατική χρήση του εναέριου χώρου µπορεί να επιτευχθεί

µόνο µέσω της στενής συνεργασίας µεταξύ των πολιτικών και των στρατιωτικών χρηστών του

εναέριου χώρου, κυρίως µε βάση τις έννοιες της ευέλικτης χρήσης του εναέριου χώρου και του

αποτελεσµατικού πολιτικοστρατιωτικού συντονισµού, όπως έχει καθιερωθεί από την ICAO,

δηλώνουν ότι :

1. θα συνεργάζονται µεταξύ τους, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές στρατιωτικές απαιτήσεις,

προκειµένου η έννοια της ευέλικτης χρήσης του εναέριου χώρου να εφαρµόζεται πλήρως και

οµοιόµορφα σε όλα τα κράτη µέλη από όλους τους χρήστες του εναέριου χώρου,

2. θα µεριµνήσουν ώστε τα συµφέροντα των στρατιωτικών χρηστών του εναέριου χώρου που

προέρχονται από τα κράτη µέλη να εκπροσωπούνται, κατά περίπτωση, καθ� όλη την ανάπτυξη,

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού,

περιλαµβανοµένης της Επιτροπής Ενιαίου Ουρανού η οποία δηµιουργείται δυνάµει του άρθρου

5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧ (κανονισµός πλαίσιο),

3. θα µεριµνήσουν, εφόσον κρίνεται σκόπιµο, ώστε το στρατιωτικό προσωπικό να συµµετέχει στις

εργασίες που αναλαµβάνονται από αναγνωρισµένους οργανισµούς που συγκροτούνται δυνάµει

του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧ (κανονισµός περί παροχής υπηρεσιών),

4. θα λαµβάνουν υπόψη, για θέµατα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, τη θεµελιώδη

σηµασία του Eurocontrol,

5. θα εντείνουν την πολιτικοστρατιωτική συνεργασία και, εφόσον και στο βαθµό που κρίνεται

αναγκαίο από όλα τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη,

− θα διευκολύνουν τη συνεργασία µεταξύ των ενόπλων δυνάµεών τους σε όλα τα θέµατα

διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, προκειµένου να καταστεί δυνατή η αντιµετώπιση

των σχετικών αναγκών κατά την εφαρµογή του ρυθµιστικού πλαισίου για τον Ενιαίο

Ευρωπαϊκό Ουρανό,
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− λαµβάνοντας υπόψη το στόχο της θέσπισης του κανονιστικού πλαισίου για τον Ενιαίο

Ευρωπαϊκό Ουρανό έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, θα δηµιουργήσουν τις ρυθµίσεις που

απαιτούνται για την υποστήριξη αυτής της στρατιωτικής συνεργασίας προκειµένου να

διασφαλισθεί η ισόρροπη συνεκτίµηση των οικονοµικών απαιτήσεων καθώς και των

απαιτήσεων ασφάλειας και άµυνας.»

Η δήλωση αυτή συνοδεύεται από τις ακόλουθες µονοµερείς δηλώσεις κρατών µελών :

Μονοµερής δήλωση της Ιρλανδίας :

«Η Ιρλανδία σηµειώνει ότι η δήλωση των κρατών µελών για θέµατα σχετικά µε τη δέσµη µέτρων για

τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό δεν θίγει την υπάρχουσα βάση της πολιτικής και των διατάξεων της

Ιρλανδίας σε αυτόν τον τοµέα»

Μονοµερής δήλωση της Αυστρίας :

«Η Αυστρία µπορεί να συµφωνήσει µε την προτεινόµενη δήλωση δεδοµένου ότι πιστεύει ότι, ακόµα

και εντός του πλαισίου του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, θα είναι σε θέση να λαµβάνει υπόψη τις

ιδιαιτερότητες της εθνικής της πολιτικής ασφάλειας.»

Σχετικά µε το άρθρο 7 (Εκτελεστικοί κανόνες). Μονοµερής δήλωση της Επιτροπής :

«Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη βούλησή της να αναπτύξει τη συνεργασία της µε τον Eurocontrol και

επιθυµεί, µε την προοπτική αυτή, να συνάψει υπόµνηµα µε την Υπηρεσία του Eurocontrol για τον

καθορισµό των λεπτοµερειών της συνεργασίας αυτής. Πάντως, θεωρεί ότι η προσφυγή στον

Eurocontrol µε σκοπό την προετοιµασία σχεδίων για ορισµένα µέτρα εφαρµογής δεν µπορεί να θίξει

το δικαίωµα πρωτοβουλίας της.»

Σχετικά µε το άρθρο 1 παράγραφος 3 (Στόχος και πεδίο εφαρµογής). Μονοµερής δήλωση της
Επιτροπής :

«Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, το άρθρο 307 της Συνθήκης ΕΚ περιορίζεται να

εξασφαλίσει τα δικαιώµατα που απορρέουν για τα τρίτα κράτη από προηγούµενες συµβάσεις. Κατά

συνέπεια και για λόγους νοµικής σαφήνειας, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εσωτερική λειτουργία της

Κοινότητας δεν µπορεί να τεθεί εν αµφιβόλω από την εφαρµογή του άρθρου 1 παράγραφος 3 του

παρόντος και από τα µέτρα που υιοθετούνται σύµφωνα µε το άρθρο 3.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ (έγγρ. 15852/02)

Σχετικά µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 (Ευρωπαϊκή Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης Ανώτερου

Εναέριου Χώρου). Κοινή δήλωση των κρατών µελών και της Επιτροπής :

«Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή αναγνωρίζουν ότι η εγκαθίδρυση και η αναγνώριση από την ICAO

της Ευρωπαϊκής Περιοχής Πληροφοριών Πτήσης Ανώτερου Εναέριου Χώρου εµπίπτουν στην κοινή

αρµοδιότητα (κρατών µελών και Κοινότητας).»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (έγγρ. 15853/02)

Γενικά. Μονοµερής δήλωση της Επιτροπής :

«Η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο πρόταση µέτρων

για την αντιµετώπιση της έλλειψης ελεγκτών και για την εναρµόνιση των συστηµάτων χορήγησης

άδειας στους ελεγκτές και το προσωπικό ΑΤΜ (∆ιαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας) προκειµένου να

ενισχυθεί η ασφάλεια.»

Σχετικά µε το άρθρο 5 (Κοινές απαιτήσεις). Μονοµερείς δηλώσεις της Επιτροπής :

•  «Η Επιτροπή δηλώνει ότι, κατά τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων, θα λάβει δεόντως υπόψη το

νοµικό καθεστώς των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας στα κράτη µέλη.»

•  «Η Επιτροπή δηλώνει ότι θα προσπαθήσει να θεσπίσει κοινές απαιτήσεις το συντοµότερο

δυνατόν ώστε η δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να λάβει

χώρα προκειµένου να θεσπισθεί το κανονιστικό πλαίσιο για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό το

αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2004.»

                                        



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 25.3.2003
SEC(2003) 363 τελικό

2001/0060 (COD)
2001/0235 (COD)
2001/0236 (COD)
2001/0237 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση

του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη χάραξη του
πλαισίου για τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού

Ουρανού

του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη
διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας
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ΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση

του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη χάραξη του
πλαισίου για τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού

Ουρανού

του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη
διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Στις 10 Οκτωβρίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε τέσσερεις νοµοθετικές προτάσεις για
τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού1, µε σκοπό την έγκρισή τους
σύµφωνα µε τη διαδικασία συναπόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 251 της
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι εν λόγω προτάσεις
διαβιβάσθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, στις 11 Οκτωβρίου
2001.

Στις 15 Μαΐου 2002, η Επιτροπή των Περιφερειών διατύπωσε θετική γνώµη.

                                                
1 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον καθορισµό του

πλαισίου για την υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού (COM(2001) 123 τελικό/2 της
30.11.2001 – 2001/0060 (COD).
Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την παροχή υπηρεσιών
αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού (COM(2001) 564 τελικό/2 της
11.12.2001 - 2001/0235 (COD).
Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την οργάνωση και
χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού (COM(2001) 564 τελικό/2
της 11.12.2001 – 2001/0236 (COD).
Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη διαλειτουργικότητα
του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (COM(2001) 564 τελικό/2 της 11.12.2001
– 2001/0237 (COD).
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Στις 17 Ιουλίου 2002, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε
θετική γνώµη.

Στις 3 Σεπτεµβρίου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε θετική γνώµη, µε
ορισµένες τροπολογίες, κατά την πρώτη του ανάγνωση.

Στις 26 Νοεµβρίου 2002, η Επιτροπή ενέκρινε τροποποιηµένη πρόταση,
COM(2002) 658 τελικό, η οποία διαβιβάσθηκε στο Συµβούλιο στις 28 Νοεµβρίου
2002.

Στις 18 Μαρτίου 2003, το Συµβούλιο ενέκρινε οµόφωνα την κοινή του θέση.

2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το σύστηµα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στην Κοινότητα λειτουργεί σχεδόν
στα όρια της δυναµικότητάς του. Αποτελεί, εποµένως, πηγή καθυστερήσεων της
εναέριας κυκλοφορίας. Οι καθυστερήσεις καθιστούν τις αεροπορικές µεταφορές
απρόβλεπτες για τους επιβάτες των αεροπορικών µεταφορών και τους φορείς
εκµετάλλευσης και επιβάλλουν τεράστιο οικονοµικό κόστος στους αεροµεταφορείς
και τους καταναλωτές. Λόγω της έλλειψης δυναµικότητας του συστήµατος ελέγχου
της εναέριας κυκλοφορίας διακυβεύεται επίσης η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Η έλλειψη αυτή προέρχεται κυρίως από τον κατακερµατισµό του συστήµατος
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (Air Traffic Management, ATM), που
καταλήγει επίσης σε υψηλό κόστος συντονισµού. Υπάρχει συνεπώς ανάγκη να
βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα του συστήµατος µεταξύ των διαφόρων κρατών
µελών.

Για να αποκαταστήσει αυτές τις ελλείψεις, η Επιτροπή ενέκρινε, τον Οκτώβριο του
2001, νοµοθετική δέσµη µε σκοπό την επίτευξη του στόχου ενός Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Ουρανού. Οι στόχοι της προτεινόµενης νοµοθεσίας είναι οι εξής:

– να βελτιωθεί και να ενισχυθεί η ασφάλεια,

– να επιτευχθούν περισσότερο αποτελεσµατικές και ολοκληρωµένες υπηρεσίες
αεροναυτιλίας, βάσει παροχής υπηρεσιών µε γνώµονα τη ζήτηση,

– να αναδιαρθρωθεί ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος σε συνάρτηση µε τη ροή της
κυκλοφορίας, παρά σύµφωνα µε τα εθνικά σύνορα,

– να δηµιουργηθεί επιπλέον δυναµικότητα και να αυξηθεί η συνολική
αποδοτικότητα του συστήµατος ATM.

Η νοµοθετική δέσµη της Επιτροπής περιλαµβάνει τέσσερεις προτάσεις κανονισµών,
που καλύπτουν τα βασικά στοιχεία για ένα οµοιογενές σύστηµα ATM.
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2.1 Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη χάραξη
του πλαισίου για τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού
(2001/0060 (COD))

Με αυτή την πρόταση κανονισµού καθορίζονται τα τέλη του 2004 ως προθεσµία για
τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Προτείνεται θεσµικό πλαίσιο για
τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Σύµφωνα µε το εν λόγω πλαίσιο,
η Κοινότητα νοµοθετεί, ο Eurocontrol, κατά περίπτωση, προπαρασκευάζει σχέδια
µέτρων µε σκοπό την ενσωµάτωσή τους στο κοινοτικό δίκαιο και τα κράτη µέλη
επιβάλλουν τους κανόνες, υπό την επιφύλαξη του ρόλου της Επιτροπής ως
θεµατοφύλακα της συνθήκης. Με αυτόν τον κανονισµό προτείνεται επίσης
σηµαντική ενίσχυση του διεθνούς συντονισµού. Το θεσµικό πλαίσιο αποσκοπεί στην
εξάλειψη της διοικητικής και οργανωτικής συµφόρησης στο πεδίο των διαδικασιών
λήψης αποφάσεων και επιβολής στον τοµέα της διαχείρισης της εναέριας
κυκλοφορίας.

2.2 Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού (2001/0235 (COD))

Η παρούσα πρόταση κανονισµού αποσκοπεί στην προώθηση της ασφαλούς και
αποδοτικής παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, κατά οµοιογενή και διαλειτουργικό
τρόπο σε ολόκληρη την Κοινότητα. Εξασφαλίζει λειτουργικό διαχωρισµό µεταξύ
των εθνικών εποπτικών αρχών και των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Ο
διαχωρισµός αυτός είναι συµβατός τόσο µε δηµόσια, όσο και µε ιδιωτικά µέσα
ιδιοκτησίας και παροχής υπηρεσιών – οποιοδήποτε µοντέλο και να υιοθετήσουν τα
επιµέρους κράτη µέλη. Οι απαιτήσεις ασφαλείας του Eurocontrol θα µεταφερθούν
στους κοινοτικούς κανόνες. Ο κανονισµός εισάγει σύστηµα πιστοποίησης για
υπηρεσίες αεροναυτιλίας, µε τον καθορισµό εναρµονισµένων απαιτήσεων για την
παροχή τους σε κοινοτικό επίπεδο. Τα κράτη µέλη θα διατηρήσουν τη δικαιοδοσία
τους να ορίζουν παρόχους υπηρεσιών που θα λειτουργούν υπό συνθήκες
µονοπωλίου (υπηρεσίες ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας). Ο κανονισµός επίσης
επιτρέπει την αναθεώρηση του παρόντος συστήµατος τελών, ώστε να ενθαρρυνθεί η
αποδοτική χρήση και η αποδοτική παροχή υποδοµής ATM.

2.3 Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Ουρανού (2001/0236 (COD))

Με την παρούσα πρόταση κανονισµού δηµιουργείται ένας κοινοτικός εναέριος
χώρος που συµπεριφέρεται ως ενιαίο λειτουργικό συνεχές, όπου οι κοινές
διαδικασίες για τον σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό και τη διαχείριση του εναέριου
χώρου θα εγγυώνται τις ασφαλείς επιδόσεις ολόκληρου του δικτύου διαχείρισης της
εναέριας κυκλοφορίας. Στον κανονισµό ορίζονται οι αρχές που διέπουν την
οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου, τον συντονισµό µεταξύ του πολιτικού
και του στρατιωτικού τοµέα και τη διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας.
Οι σηµαντικότερες ενέργειες θα είναι η δηµιουργία Ευρωπαϊκής Περιοχής
Πληροφοριών Πτήσης Ανώτερου Εναέριου Χώρου, η οποία θα αντικαταστήσει τις
υπάρχουσες εθνικές ζώνες, και η αναδιάρθρωση του εναέριου χώρου σε λειτουργικά
τµήµατα εναέριου χώρου κατάλληλου µεγέθους, µε βάση κριτήρια ασφάλειας και
αποτελεσµατικότητας, ανεξαρτήτως εθνικών συνόρων.
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2.4 Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη
διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας
κυκλοφορίας (2001/0237 (COD))

Στην παρούσα πρόταση κανονισµού καθορίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για
την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας στην Κοινότητα µεταξύ των διαφόρων
συστηµάτων και συστατικών στοιχείων του δικτύου διαχείρισης εναέριας
κυκλοφορίας και της αναβάθµισής τους σε νέες τεχνολογίες, κατά περίπτωση.
Κεντρικός πυλώνας του κανονισµού αυτού είναι ο καθορισµός και η διαχείριση των
διαδικασιών τυποποίησης της ευρωπαϊκής ATM, συµπεριλαµβανοµένων των
διαδικασιών εκτίµησης της συµµόρφωσης, σύµφωνα µε τις κοινοτικές πολιτικές
στον τοµέα αυτόν.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Οι αριθµοί εντός αγκυλών στις παρατηρήσεις αναφέρονται στις αιτιολογίες και τα
άρθρα της κοινής θέσης.

3.1 Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη χάραξη
του πλαισίου για τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού
(2001/0060 (COD))

3.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

Το Συµβούλιο εισήγαγε ορισµένες γενικές αλλαγές σε σχέση µε την πρόταση της
Επιτροπής. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο τη µορφή, όσο και την ουσία. Αν και το
Συµβούλιο υιοθέτησε περισσότερο συντηρητική προσέγγιση, ώστε να
αντικατοπτρίζονται τα αποκλειστικά δικαιώµατα των κρατών µελών βάσει των
εθνικών αµυντικών πολιτικών και των διεθνών υποχρεώσεων, οι αλλαγές αυτές είναι
αποδεκτές, διότι εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων του κανονισµού.

Η πρώτη αλλαγή αφορά το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (άρθρο [1]). Κατά την
πρώτη του ανάγνωση, το Κοινοβούλιο συνέστησε να εξαρτώνται οι διατάξεις του
κανονισµού από τις υποχρεώσεις των κρατών µελών, που απορρέουν από τη
Σύµβαση της ICAO (τροπολογία 1) και τις εθνικές πολιτικές άµυνας και ασφάλειας
(τροπολογία 8). Η Επιτροπή έκρινε ότι αυτό το ζήτηµα ήδη καλυπτόταν επαρκώς
στην πρότασή της. Το Συµβούλιο ενέκρινε διατάξεις ώστε να αντικατοπτρίζονται οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση του Σικάγου του 1944, όσον αφορά
την κυριαρχία (άρθρο [1 παράγραφος 2]) και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
κρατών µελών (άρθρο [1 παράγραφος 3]). Η Επιτροπή αποσαφήνισε σε µονοµερή
δήλωση ότι το άρθρο [1 παράγραφος 3] µπορεί να εφαρµόζεται µόνον όσον αφορά
υποχρεώσεις των κρατών µελών έναντι τρίτων χωρών2. Στην κοινή θέση επίσης
διευκρινίσθηκαν οι στρατιωτικές προεκτάσεις, µε την εκ νέου επιβεβαίωση του µη
στρατιωτικού πεδίου εφαρµογής του κανονισµού (άρθρο [1 παράγραφος 2]) και τη

                                                
2 Μονοµερής δήλωση της Επιτροπής σχετικά µε το [άρθρο 1 παράγραφος 3]:

«Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, το άρθρο 307 της Συνθήκης ΕΚ περιορίζεται να
εξασφαλίσει τα δικαιώµατα που απορρέουν για τα τρίτα κράτη από προηγούµενες συµβάσεις. Κατά
συνέπεια και για λόγους νοµικής σαφήνειας, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εσωτερική λειτουργία της
Κοινότητας δεν µπορεί να τεθεί εν αµφιβόλω από την εφαρµογή του άρθρου 1 παράγραφος 3 του
παρόντος και από τα µέτρα που υιοθετούνται σύµφωνα µε το άρθρο 3.»
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συγκεκριµένη µνεία της ρήτρας διασφαλίσεων (άρθρο [11]), προσδιορίζοντας έτσι
λεπτοµερώς το πεδίο εφαρµογής της πολιτικής και της στρατιωτικής συνεργασίας
στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Επιπλέον, το Συµβούλιο, έχοντας
επίγνωση της ανάγκης να υποστηριχθεί η υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού λαµβανοµένων πλήρως υπόψη των στρατιωτικών απαιτήσεων, υπέβαλε
γενική δήλωση σχετικά µε την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας στο πεδίο αυτό3.
Προστέθηκε επίσης η ρήτρα για το Γιβραλτάρ (άρθρο [1 παράγραφοι 4 και 5]).

∆εύτερον, το Συµβούλιο αποφάσισε να αφαιρέσει τα άρθρα στα οποία συνοψίζονταν
τα γενικά κριτήρια για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν στους διάφορους τοµείς
δράσης, πράγµα το οποίο είναι αποδεκτό, αφού τα εν λόγω κριτήρια αποτελούν
σύνοψη του περιεχοµένου των επιµέρους κανονισµών, που εγκρίνονται
ταυτοχρόνως. Με αυτή την αλλαγή, οι τροπολογίες 2 και 13 του Κοινοβουλίου
καθίστανται περιττές. Στην κοινή θέση επίσης συγκεντρώνονται µαζί όλοι οι ορισµοί
και των τεσσάρων κανονισµών σε ένα ενιαίο άρθρο στον παρόντα κανονισµό
(άρθρο [2]).

                                                
3 ∆ήλωση των κρατών µελών για τα στρατιωτικά θέµατα που σχετίζονται µε τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό

Ουρανό:
«Τα κράτη µέλη,
� λαµβάνοντας υπόψη ότι οι κανονισµοί για τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

εφαρµόζονται µόνο στη γενική εναέρια κυκλοφορία και δεν καλύπτουν τις στρατιωτικές
επιχειρήσεις και τη στρατιωτική εκπαίδευση,

� επιβεβαιώνοντας την ανάγκη να εφαρµοστεί στην πράξη το νοµοθετικό πλαίσιο για τον Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Ουρανό κατά τρόπο συνεκτικό και συνεπή, λαµβανοµένων πλήρως υπόψη των
αναγκών που συνδέονται µε την εθνική άµυνα και την πολιτική ασφάλειας και τις διεθνείς
συµφωνίες,

� πεπεισµένα ότι η ασφαλής και αποτελεσµατική χρήση του εναέριου χώρου µπορεί να επιτευχθεί
µόνο µέσω της στενής συνεργασίας µεταξύ των πολιτικών και των στρατιωτικών χρηστών του
εναέριου χώρου, κυρίως µε βάση τις έννοιες της ευέλικτης χρήσης του εναέριου χώρου και του
αποτελεσµατικού πολιτικοστρατιωτικού συντονισµού, όπως έχει καθιερωθεί από την ICAO,

δηλώνουν ότι:
1. θα συνεργάζονται µεταξύ τους, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές στρατιωτικές απαιτήσεις,

προκειµένου η έννοια της ευέλικτης χρήσης του εναέριου χώρου να εφαρµόζεται πλήρως και
οµοιόµορφα σε όλα τα κράτη µέλη από όλους τους χρήστες του εναέριου χώρου,

2. θα µεριµνήσουν ώστε τα συµφέροντα των στρατιωτικών χρηστών του εναέριου χώρου που
προέρχονται από τα κράτη µέλη να εκπροσωπούνται, κατά περίπτωση, καθ’ όλη την ανάπτυξη, τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων και την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού,
περιλαµβανοµένης της Επιτροπής Ενιαίου Ουρανού η οποία δηµιουργείται δυνάµει του άρθρου 5
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. XXX/XX (πλαίσιο),

3. θα µεριµνήσουν, εφόσον κρίνεται σκόπιµο, ώστε το στρατιωτικό προσωπικό να συµµετέχει στις
εργασίες που αναλαµβάνονται από αναγνωρισµένους οργανισµούς που συγκροτούνται δυνάµει του
άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. XXX/XX (παροχή υπηρεσιών),

4. θα λαµβάνουν υπόψη, για θέµατα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, τη θεµελιώδη σηµασία
του Eurocontrol,

5. θα εντείνουν την πολιτικοστρατιωτική συνεργασία και, εφόσον και στο βαθµό που κρίνεται
αναγκαίο από όλα τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη,
� θα διευκολύνουν τη συνεργασία µεταξύ των ενόπλων δυνάµεών τους σε όλα τα θέµατα

διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, προκειµένου να καταστεί δυνατή η αντιµετώπιση των
σχετικών αναγκών κατά την εφαρµογή του ρυθµιστικού πλαισίου για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό
Ουρανό,

� λαµβάνοντας υπόψη το στόχο της θέσπισης του κανονιστικού πλαισίου για τον Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Ουρανό έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, θα δηµιουργήσουν τις ρυθµίσεις που
απαιτούνται για την υποστήριξη αυτής της στρατιωτικής συνεργασίας προκειµένου να
διασφαλισθεί η ισόρροπη συνεκτίµηση των οικονοµικών απαιτήσεως καθώς και των
απαιτήσεων ασφάλειας και άµυνας.»
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Τρίτον, το Συµβούλιο εισήγαγε τρία άρθρα σχετικά µε οριζόντια θέµατα, τα οποία
ρύθµιζε η Επιτροπή στους επιµέρους κανονισµούς των προτάσεών της, και
συγκεκριµένα τον ρόλο των εθνικών εποπτικών αρχών (άρθρο [4]), τις σχέσεις µε
τον Eurocontrol (άρθρο [7]) και τη διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς
(άρθρο [8]). Η κοινή θέση επίσης µετακινεί από τον επιµέρους κανονισµό στον
παρόντα κανονισµό πλαίσιο τις διατάξεις που αφορούν τις διαδικασίες της
Επιτροπής Ενιαίου Ουρανού (άρθρο [5 παράγραφοι 2 και 3]).

Όσον αφορά τις σχέσεις µεταξύ της Κοινότητας και του Eurocontrol, το
Κοινοβούλιο εξέτασε την ανάγκη να ενισχυθεί το επίπεδο συνεργασίας µεταξύ των
δύο οργανισµών στη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Εν τω µεταξύ,
διαµορφώθηκε νέα κατάσταση, τον Οκτώβριο του 2002, µε την υπογραφή του
πρωτοκόλλου προσχώρησης της Κοινότητας στον εν λόγω οργανισµό. Το
Συµβούλιο ενέκρινε µια διάταξη, στην οποία καθορίζονται οι πρακτικές ρυθµίσεις
για τη συµµετοχή του Eurocontrol στις νοµοθετικές εργασίες. Επιβεβαιώνοντας και
πάλι το δικαίωµα πρωτοβουλίας της (η Επιτροπή θα διατυπώσει µονοµερή δήλωση
για τον σκοπό αυτόν4), η Επιτροπή πιστεύει ότι η προσέγγιση αυτή, σε συνδυασµό
µε τη συµµετοχή της Κοινότητας, µπορεί να γίνει δεκτή. Σύµφωνα µε την
προσέγγιση αυτή, ο Eurocontrol θα ασκεί τη δική του κανονιστική εξουσία, βάσει
της αναθεωρηµένης Σύµβασης και η Κοινότητα θα συµµετέχει στην άσκηση αυτή
υπό την ιδιότητα του συµβαλλοµένου µέρους του Eurocontrol. Ο καταµερισµός των
καθηκόντων όσον αφορά την τεχνική προετοιµασία των κοινοτικών κανόνων και την
ευθύνη για την εκτέλεσή τους θα καθορισθεί µε βάση το άρθρο [7]. Οι αναγκαίες
διοικητικές ρυθµίσεις θα καθορισθούν σε διοικητική συµφωνία µεταξύ της
Επιτροπής και του Eurocontrol, η οποία βαίνει προς ολοκλήρωση.

Όσον αφορά τη διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, το Κοινοβούλιο
εξέτασε την ανάγκη για συµβουλευτική οµάδα του κλάδου, µε θεσµικό ρόλο. Η
Επιτροπή συµφώνησε µε την αρχή της πλήρους διαβούλευσης µε τον κλάδο, αλλά
παρέµεινε αντίθετη µε την ιδέα της δηµιουργίας ενός φορέα, που θα αποτελούσε
επανάληψη υφισταµένων ρυθµίσεων. Το Συµβούλιο ενέκρινε υποχρεώσεις για
αποτελεσµατικούς µηχανισµούς διαβούλευσης, καθώς και σχετικά µε την έκταση
των εν λόγω διαβουλεύσεων.

3.1.2 Ειδικές παρατηρήσεις

3.1.2.1 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή
και ενσωµατώθηκαν εν όλω ή εν µέρει στην κοινή θέση

Τροπολογία 3 εν µέρει. Η αιτιολογία [3] αναφέρεται στην αποστολή γενικού
συµφέροντος κατά την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Τροπολογία 5 εν µέρει. Η αιτιολογία [16] περιλαµβάνει τον όρο "θα πρέπει" όσον
αφορά τη διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους.

                                                
4 Μονοµερής δήλωση της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο [7]:

«Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη βούλησή της να αναπτύξει τη συνεργασία της µε τον Eurocontrol και
επιθυµεί, µε την προοπτική αυτή, να συνάψει υπόµνηµα µε την Υπηρεσία του Eurocontrol για τον
καθορισµό των λεπτοµερειών της συνεργασίας αυτής. Πάντως, θεωρεί ότι η προσφυγή στον
Eurocontrol µε σκοπό την προετοιµασία σχεδίων για ορισµένα µέτρα εφαρµογής δεν µπορεί να θίξει το
δικαίωµα πρωτοβουλίας της.»
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Τροπολογίες 6 και 28 εν µέρει. Το άρθρο [8] εισάγει την υποχρέωση στήριξης σε
"αποτελεσµατικό µηχανισµό διαβούλευσης". Η διαβούλευση αυτή καλύπτει την
εξέλιξη και εισαγωγή νέων αντιλήψεων και τεχνολογιών.

Τροπολογία 7. Στην αιτιολογία [15], το Συµβούλιο αναφέρεται στους "οικονοµικούς
και κοινωνικούς εταίρους".

Τροπολογία 8. Το άρθρο [1 παράγραφος 2] εισάγει την αρχή της συνέπειας σε σχέση
µε τις εθνικές αµυντικές ανάγκες.

Τροπολογία 9. Κατόπιν της υπογραφής του πρωτοκόλλου προσχώρησης της
Κοινότητας στην αναθεωρηµένη Σύµβαση του Eurocontrol, στις 8 Οκτωβρίου 2002,
η Κοινότητα συµµετέχει ως µέλος του εν λόγω οργανισµού επί προσωρινής βάσεως,
εν αναµονή της έναρξης ισχύος αυτού του πρωτοκόλλου. Με τον τρόπο αυτόν θα
επιτευχθούν κανονιστικές συνέργειες και συνεπείς προσεγγίσεις µεταξύ των δύο
οργανισµών. Όσον αφορά την ανάγκη να αποφευχθεί επικάλυψη, στο άρθρο [7]
υποστηρίζεται η αρχή του υψηλότερου δυνατού επιπέδου συνεργασίας µεταξύ της
Κοινότητας και του Eurocontrol, µε σκοπό την έγκριση εκτελεστικών κανόνων,
βάσει της πείρας σχετικά µε τις διαδικασίες ανάθεσης εντολών που έχει αποκτηθεί
σε άλλους τοµείς (τηλεπικοινωνίες).

Τροπολογία 10 εν µέρει. Το άρθρο [1 παράγραφος 1] αναφέρει τον στόχο να έχει
θεσπισθεί το κανονιστικό πλαίσιο για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2004.

Τροπολογία 26. Η κοινή θέση αναφέρεται, στο άρθρο [5], στην έγκριση του
εσωτερικού κανονισµού της Επιτροπής Ενιαίου Ουρανού.

Τροπολογία 31. Το άρθρο [9] προβλέπει συµµετοχή του Eurocontrol στη διαδικασία
αξιολόγησης των επιδόσεων και περιλαµβάνει τη διάδοση ορθών πρακτικών ως
βασικό στόχο.

Τροπολογία 33. Στο άρθρο [11] απαριθµούνται όλες οι καταστάσεις για τις οποίες
πρέπει υπάρχουν διασφαλίσεις, για λόγους συµφερόντων των πολιτικών ασφάλειας
και άµυνας, συµπεριλαµβανοµένης της διεξαγωγής στρατιωτικών επιχειρήσεων.

3.1.2.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή
και δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Τροπολογίες 4 και 30. Σκοπός των τροπολογιών αυτών είναι να εισαχθεί ένας
αποτελεσµατικός µηχανισµός επιβολής κυρώσεων στους φορείς εκµετάλλευσης που
παραβαίνουν τους κανόνες.

Τροπολογία 11. Όσον αφορά τους ορισµούς, η κοινή θέση βασίζεται στην ορολογία
της ICAO, για λόγους συνέπειας.

Τροπολογία 12. Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να επιβεβαιωθεί ο ρόλος
που έχουν τα κράτη να αποφασίζουν για το καθεστώς και τη δοµή των φορέων
παροχής υπηρεσιών.

Τροπολογίες 14 έως 23 πλην της 19. Το Συµβούλιο διέγραψε τις αιτιολογίες και τα
άρθρα που αναφέρονταν στα γενικά κριτήρια σε καθένα από τα επιµέρους πεδία
δράσης. Οι τροπολογίες αυτές αφορούσαν τα εν λόγω άρθρα.
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Τροπολογία 32. Με την τροπολογία αυτή καθορίζεται το περιεχόµενο των εκθέσεων
αξιολόγησης.

3.1.2.3 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή
και δεν ενσωµατώθηκαν εν όλω ή εν µέρει στην κοινή θέση

Τροπολογία 19. Το Συµβούλιο διέγραψε τις αιτιολογίες και τα άρθρα που
αναφέρονταν στα γενικά κριτήρια σε καθένα από τα επιµέρους πεδία δράσης. Η
τροπολογία αυτή αφορούσε τα εν λόγω άρθρα.

Τροπολογίες 24 και 27. Οι παρούσες τροπολογίες δεν είναι σύµφωνες µε τους
κανόνες διατύπωσης, που εγκρίθηκαν για την εφαρµογή της απόφασης σχετικά µε τη
διαδικασία επιτροπής (απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου).

Τροπολογία 29. Με την εν λόγω τροπολογία επιβάλλεται υποχρέωση στην Επιτροπή
να επεκτείνει τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία 34. Η τροπολογία αναφέρει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών που
απορρέουν από υφιστάµενες διεθνείς συνθήκες.

3.2 Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Ουρανού (2001/0235 (COD))

3.2.1 Γενικές παρατηρήσεις

Μια γενική σύσταση του Κοινοβουλίου ήταν να ενισχυθούν οι πλευρές του
παρόντος κανονισµού που αφορούν την ασφάλεια. Η Επιτροπή δέχθηκε αυτή την
υπόδειξη στην τροποποιηµένη πρότασή της. Το Συµβούλιο επίσης αναθεώρησε τον
κανονισµό υπό το πρίσµα της προτεραιότητας της ασφάλειας έναντι άλλων πλευρών,
όπως της δυναµικότητας και της αποδοτικότητας. Οι υπηρεσίες έρευνας και
διάσωσης εξαιρέθηκαν από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού, λόγω του
στρατιωτικού τους χαρακτήρα στα περισσότερα κράτη µέλη. Το Συµβούλιο επέφερε
και άλλες αλλαγές ως ακολούθως.

Η πρώτη αλλαγή αφορά τον λεπτοµερέστερο προσδιορισµό του ρόλου των εθνικών
εποπτικών αρχών έναντι των περιφερειακών παρόχων υπηρεσιών ή των παρόχων
υπηρεσιών σε άλλα κράτη µέλη πλην εκείνου στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι οι εν
λόγω πάροχοι (άρθρο [2 παράγραφοι 3 και 4]). Το Συµβούλιο υιοθέτησε απλούστερη
λύση σχετικά µε τους αναγνωρισµένους οργανισµούς (άρθρο [3]), αποφεύγοντας να
αναθέσει αρµοδιότητες στην Επιτροπή για τον περαιτέρω καθορισµό διαδικασιών
και απαιτήσεων.
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Το Συµβούλιο αποφάσισε να αφαιρέσει τη διάταξη σχετικά µε τη χορήγηση αδειών
και την εκπαίδευση των ελεγκτών, λόγω του δηλωτικού της χαρακτήρα. Η Επιτροπή
δέχθηκε αυτή την άποψη, αλλά υπέβαλε δήλωση, η οποία αντικατοπτρίζει τους
στόχους της στον τοµέα αυτόν, όπως αναφέρονται στην πρότασή της5. Η Επιτροπή
θεωρεί σηµαντικό τον ανθρώπινο παράγοντα στην υλοποίηση του Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Ουρανού, πράγµα το οποίο οφείλεται στην ανάγκη να προβλέπονται
επαρκή επίπεδα ιδιαίτερα ειδικευµένου προσωπικού, ώστε να υπάρχει εγγύηση για
την ασφάλεια και την αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων και να αναπτυχθεί η
κοινωνική διάσταση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, µέσω του κοινωνικού
διαλόγου.

Μια άλλη αλλαγή αφορά τους κανόνες για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και
τον έλεγχο της συµµόρφωσης των παρόχων υπηρεσιών. Η έννοια των κοινών
απαιτήσεων (άρθρο [5]) και πιστοποίησης (άρθρο [6]) αντικατέστησε την έννοια της
χορήγησης άδειας, που υπήρχε στην πρόταση της Επιτροπής. Αυτό δεν αποτελεί
αλλαγή ως προς την ουσία, αλλά µάλλον µεγαλύτερη έµφαση στις απαιτήσεις
δηµοσίου συµφέροντος, όπως συνέστησε το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή επίσης
διευκρίνισε, σε µονοµερή δήλωση, τον τρόπο µε τον οποίο σκοπεύει να αναπτύξει
κοινές απαιτήσεις6. Η κοινή θέση επίσης περιλαµβάνει εξαίρεση των στρατιωτικών
παρόχων που προσφέρουν µη στρατιωτικές υπηρεσίες σε µειωµένη κλίµακα από την
εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης (άρθρο [6 παράγραφος 5]).

Όσον αφορά τη διαδικασία ορισµού, το Συµβούλιο επιβεβαίωσε τον αποκλειστικό
ρόλο των κρατών µελών (άρθρο [7 παράγραφος 3] στη επιλογή των παρόχων
υπηρεσιών αεροναυτιλίας και αυτό το προνόµιο επεκτάθηκε επίσης στην παροχή
µετεωρολογικών υπηρεσιών (άρθρο [8]).

Το Κοινοβούλιο συνέστησε να εξασφαλισθεί συνέπεια µεταξύ του προτεινόµενου
συστήµατος τελών και της πολυµερούς συµφωνίας του Eurocontrol σχετικά µε την
είσπραξη τελών διαδροµής. Η Επιτροπή το δέχθηκε. Το Συµβούλιο όντως
ακολούθησε την υπόδειξη του Κοινοβουλίου (άρθρο [13]). Περαιτέρω εκτελεστικοί
κανόνες στον τοµέα αυτόν θα θεσπισθούν µέσω εντολών προς τον Eurocontrol.
Αναφορικά µε τον καθορισµό της βάσης κόστους για τα τέλη, στην κοινή θέση
έχουν αφαιρεθεί οι διατάξεις σχετικά µε τις εξωτερικές δαπάνες. Τέλος, όσον αφορά
τα κίνητρα στα συστήµατα τελών, η εφαρµογή τους επαφίεται στην επιλογή των
επιµέρους κρατών µελών (άρθρο [14 παράγραφος 3 σηµείο (ε)]).

                                                
5 Μονοµερής δήλωση της Επιτροπής:

«Η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο πρόταση µέτρων
για την αντιµετώπιση της έλλειψης ελεγκτών και για την εναρµόνιση των συστηµάτων χορήγησης
άδειας στους ελεγκτές και το προσωπικό ATM (∆ιαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας) προκειµένου να
ενισχυθεί η ασφάλεια.»

6 Μονοµερείς δηλώσεις της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο [5]:
«Η Επιτροπή δηλώνει ότι, κατά τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων, θα λάβει δεόντως υπόψη το νοµικό
καθεστώς των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας στα κράτη µέλη.»
«Η Επιτροπή δηλώνει ότι θα προσπαθήσει να θεσπίσει κοινές απαιτήσεις το συντοµότερο δυνατόν
ώστε η δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να λάβει χώρα
προκειµένου να θεσπισθεί το κανονιστικό πλαίσιο για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό το αργότερο στις
31 ∆εκεµβρίου 2004.»
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Οι αλλαγές τις οποίες επέφερε το Συµβούλιο ήταν αποδεκτές εν πολλοίς, διότι
εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων του κανονισµού. Ωστόσο, όσον αφορά το
εξωτερικό κόστος, η Επιτροπή είναι υπέρ της ρητής συµπερίληψής του στο σύστηµα
τελών, ώστε να υπάρχει λογική συνέπεια µε τον στόχο να επιδιωχθεί η εισαγωγή
περιβαλλοντικών τελών στο πλαίσιο του ICAO και µε την απόφαση του Συµβουλίου
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο έκτο κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για το
περιβάλλον7 σχετικά µε τον "…[προσδιορισµό και ανάληψη] ειδικών δράσεων για τη
µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από τα αεροπλάνα, εφόσον δεν
συµφωνηθεί µια τέτοια δράση στα πλαίσια του [ICAO] µέχρι το 2002". Αν και
προτιµά ρητή µνεία του εξωτερικού κόστους στη βάση κόστους (άρθρο [14
παράγραφος 2]), η Επιτροπή θεωρεί ότι οι παρούσες διατάξεις, συγκεκριµένα το
άρθρο [14 παράγραφος 3 σηµείο (ε)], αφήνουν ωστόσο να εννοηθεί ότι µπορεί να
γίνει προσαρµογή των αεροναυτιλιακών τελών για να προωθηθεί η περιβαλλοντική
απόδοση.

3.2.2 Ειδικές παρατηρήσεις

3.2.2.1 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή
και ενσωµατώθηκαν εν όλω ή εν µέρει στην κοινή θέση

Τροπολογία 1. Η αιτιολογία [2] αναφέρεται στην ανάγκη "τήρησης των απαιτήσεων
δηµοσίου συµφέροντος, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια".

Τροπολογίες 2, 15 και 34 εν µέρει. Στην αιτιολογία [7] διευκρινίζεται ότι οι
αναγνωρισµένοι οργανισµοί πρέπει να διαθέτουν τεχνική πείρα.

Τροπολογίες 6 και 18 εν µέρει. Στο άρθρο [1 σηµείο (ε)] στο παράρτηµα [II]
διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό που χορηγείται πρέπει να αναφέρεται σε
συγκεκριµένη περίοδο, που πρέπει να καθορίζεται από τις εθνικές εποπτικές αρχές.

Τροπολογίες 7 και 20. Η αιτιολογία [10] αναφέρει την ανάγκη συµφωνίας µε τα
διεθνή πρότυπα.

Τροπολογίες 8 και 9. Στις αιτιολογίες [12 και 19] έχει προστεθεί η µνεία της
ασφάλειας.

Τροπολογία 11. Η τροπολογία αντικατοπτρίζεται στην αιτιολογία [19] του
κανονισµού πλαισίου.

Τροπολογίες 19 και 21. Η τροπολογία αντικατοπτρίζεται στο άρθρο [5] του
κανονισµού.

Τροπολογία 23. Το άρθρο [10] προβλέπει την υποχρέωση να συνάπτονται γραπτές
συµφωνίες µεταξύ των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

Τροπολογία 25. Το άρθρο [12 παράγραφος 1] αναφέρει την υποχρέωση να
χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα µόνον για επιχειρησιακούς σκοπούς.

                                                
7 Απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου

2002 για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον, ΕΕ L 242,
10.9.2002, σ. 1-15
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Τροπολογία 28. Κατά το άρθρο [13] και το άρθρο [14 παράγραφος 3], εισάγεται η
διάταξη ότι τα συστήµατα τελών πρέπει να είναι σύµφωνα µε την πολυµερή
συµφωνία του Eurocontrol σχετικά µε την είσπραξη τελών διαδροµής.

Τροπολογία 29 εν µέρει. Το άρθρο [14 παράγραφος 3] ορίζει την ευθύνη των
κρατών µελών για την επιβολή τελών όσον αφορά όλες τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας.

Τροπολογία 30 εν µέρει. Στο άρθρο [14 παράγραφος 3 σηµείο (ε)] έχει προστεθεί η
µνεία της ασφάλειας. Η έννοια των αλληλεπιδοτήσεων βρίσκεται τώρα στο άρθρο
[14 παράγραφος 2 σηµείο (δ)] και αντικατοπτρίζει εν µέρει την τροπολογία.

Τροπολογία 32 εν µέρει. Το Συµβούλιο ασχολήθηκε µε το οριζόντιο ζήτηµα της
διαβούλευσης µε τους ενδιαφερόµενους φορείς στον κανονισµό πλαίσιο (βλ.
παράγραφο 3.1.1).

Τροπολογία 33. Το παράρτηµα [I] προβλέπει την οικονοµική και οργανωτική
ανεξαρτησία των αναγνωρισµένων οργανισµών.

Τροπολογία 35. Το ζήτηµα αυτό θα ρυθµισθεί µε βάση το άρθρο [5] του
κανονισµού.

3.2.2.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή
και δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Τροπολογία 3. Σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να προστεθεί µια αιτιολογία
σχετικά µε τον µελλοντικό ρόλο και τις αρµοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Ασφάλειας της Αεροπορίας.

Τροπολογίες 4, 5 και 16. Το Συµβούλιο διέγραψε την αιτιολογία και το άρθρο που
αφορούν τη χορήγηση αδειών και την εκπαίδευση των ελεγκτών.

Τροπολογία 10. Με την παρούσα τροπολογία υποστηρίζεται ο σχηµατισµός
χρηµατικού αποθεµατικού για την αντιµετώπιση απότοµης κάµψης της εναέριας
κυκλοφορίας, η οποία προκαλεί άµεσες αυξήσεις των τελών.

Τροπολογία 17. Στην τροπολογία αυτή ορίζεται ένας από τους στόχους του
συστήµατος πιστοποίησης, δηλαδή να καθίσταται δυνατή η συνεργασία µεταξύ των
παρόχων υπηρεσιών.

Τροπολογία 22. Το Συµβούλιο διέγραψε τη διάταξη σχετικά µε τη ρήτρα
"κεκτηµένων δικαιωµάτων" για τους υπάρχοντες παρόχους υπηρεσιών.

Τροπολογία 24. Το Συµβούλιο διέγραψε την παράγραφο του άρθρου που αφορά την
ενηµέρωση της Επιτροπής σχετικά µε τις ρυθµίσεις των κρατών µελών για
πολιτικοστρατιωτική συνεργασία.

Τροπολογία 27. Σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να προσδιορισθούν καλύτερα
οι όροι για την ανταλλαγή επιχειρησιακών δεδοµένων.

Τροπολογία 31. Το σχετικό άρθρο έχει µετακινηθεί στον κανονισµό πλαίσιο.
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3.2.2.3 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή
και δεν ενσωµατώθηκαν εν όλω ή εν µέρει στην κοινή θέση

Τροπολογία 12. Ο όρος "βοηθητικές υπηρεσίες" δεν χρησιµοποιείται πλέον στην
κοινή θέση.

Τροπολογία 13. Η τροπολογία αυτή εισάγει την αρχή αυστηρού (διαρθρωτικού)
διαχωρισµού µεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών και φορέων παροχής υπηρεσιών
αεροναυτιλίας.

Τροπολογία 14. Η παρούσα τροπολογία εισάγει έναν µηχανισµό προσφυγής, σε
περίπτωση διαφορών µεταξύ των χρηστών του εναέριου χώρου και των κρατών
µελών.

Τροπολογία 26. Με την τροπολογία αυτή καθιερώνεται η αρχή της εµπορικής αξίας
των επιχειρησιακών δεδοµένων.

Τροπολογίες 87, 88, 89 και 99. Σκοπός των εν λόγω τροπολογιών είναι να
επιβεβαιωθεί η αρχή της ενότητας των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, η ανάγκη να
παρέχονται στο πλαίσιο ενός ενιαίου οργανισµού.

3.3 Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Ουρανού (2001/0236 (COD))

3.3.1 Γενικές παρατηρήσεις

Το Συµβούλιο επέφερε ορισµένες γενικές αλλαγές σε σχέση µε την πρόταση της
Επιτροπής. Η Επιτροπή θα µπορούσε να δεχθεί τις εν λόγω αλλαγές. Ωστόσο, θεωρεί
λυπηρό ότι ορισµένες από αυτές εισήχθησαν, και ιδίως εκείνες που σχετίζονται µε τα
λειτουργικά τµήµατα εναέριου χώρου, διότι µειώνουν τη δυνατότητα παρέµβασης
των κοινοτικών οργάνων προκειµένου να εγγυώνται αποτελεσµατικότητα και
συνοχή της οργάνωσης του εναέριου χώρου.

Μια πρώτη αλλαγή αφορά το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού. Καλύπτει τον
εναέριο χώρο υπό την ευθύνη των κρατών µελών που περιλαµβάνεται στην
ευρωπαϊκή και αφρικανική περιοχή της ICAO (άρθρο [1 παράγραφος 3]). Επιπλέον,
τα κράτη µέλη δύνανται να αποφασίσουν να συµπεριλάβουν και άλλον υπό την
ευθύνη τους εναέριο χώρο, ιδίως εκείνον πάνω από την ανοικτή θάλασσα όπου
παρέχουν υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατόπιν εντολής της ICAO (άρθρο [1
παράγραφος 3]).
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Το Συµβούλιο αναθεώρησε τη διαδικασία για την εγκαθίδρυση ενιαίας Ευρωπαϊκής
Περιοχής Πληροφοριών Πτήσης Ανώτερου Εναέριου Χώρου (European Upper
Flight Information Region, EUIR). Αποφάσισε να εισαγάγει τη διαδικασία που
ορίζεται στο άρθρο 300 της συνθήκης, λόγω της ανάγκης να υποβληθεί αυτό το
εγχείρηµα στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων της ICAO και της ενδεχόµενης
ανάµειξης τρίτων χωρών (άρθρο [3 παράγραφος 1])8. Το Συµβούλιο αποσαφήνισε
ότι η εγκαθίδρυση της EUIR δεν θα έχει επιπτώσεις στις ευθύνες των κρατών µελών
έναντι της ICAO (άρθρο [3 παράγραφος 4]). Το Συµβούλιο επίσης προτίµησε να
καταστήσει διάφορες ενέργειες στο πλαίσιο του κανονισµού ανεξάρτητες από την
εγκαθίδρυση της EUIR.

Η κοινή θέση δεν περιέχει διάταξη σχετικά µε τις πτήσεις σε ευθεία γραµµή, όπως
συνέβαινε µε την πρόταση της Επιτροπής. Η εν λόγω διάταξη θεωρήθηκε
ξεπερασµένη, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στον Eurocontrol.

Σχετικά µε τη δηµιουργία λειτουργικών τµηµάτων εναέριου χώρου, το Κοινοβούλιο
πρότεινε µια τροπολογία µε σκοπό να εισαχθεί µηχανισµός επίλυσης των διαφορών,
σε περίπτωση που τα κράτη µέλη διαφωνούν όσον αφορά τον ορισµό
(διασυνοριακών) λειτουργικών τµηµάτων εναέριου χώρου. Η Επιτροπή απέρριψε
αυτή την τροπολογία, κρίνοντας ότι ο εν λόγω ορισµός θα λάµβανε τελικά χώρα στο
πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπής. Το Συµβούλιο έκρινε ότι δεν µπορούν να
επιβληθούν στα επιµέρους κράτη αποφάσεις στο πεδίο αυτό. Ως εκ τούτου,
περιόρισε τη χρήση της διαδικασίας επιτροπής στον ορισµό γενικών αρχών
(άρθρο [5 παράγραφος 3]) και επέτρεψε µόνον συµβουλευτικό ρόλο για την
Επιτροπή (άρθρο [5 παράγραφος 4]).

Το Συµβούλιο τροποποίησε τη διάταξη σχετικά µε τον πολιτικοστρατιωτικό
συντονισµό, ώστε να καλύψει µόνον την εφαρµογή της έννοιας της ευέλικτης
χρήσης του εναέριου χώρου (άρθρο [7]). Αυτή η κίνηση αιτιολογήθηκε βάσει της
επιθυµίας του να περιορίσει την ενδεχόµενη παρεµβολή του κανονισµού στο
στρατιωτικό πεδίο, σύµφωνα µε τη νοµική βάση του κανονισµού (κοινή πολιτική
µεταφορών).

Η κοινή θέση απέκλινε από την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την επέκταση
του πεδίου εφαρµογής του παρόντος κανονισµού στον κατώτερο εναέριο χώρο και
εξάρτησε αυτή την επέκταση από την πρόοδο που θα επιτευχθεί στον ανώτερο
εναέριο χώρο (άρθρο [10]).

Το Κοινοβούλιο υπέβαλε τροπολογίες (56, 60 και 63) µε σκοπό να προστεθεί µνεία
του ρόλου του οργανισµού Eurocontrol στην ανάπτυξη µελλοντικών µέτρων. Η
Επιτροπή απέρριψε τις υπόψη τροπολογίες ως µη ενδεικνυόµενες σε κοινοτική
νοµοθετική πράξη. Στην κοινή θέση ακολουθείται η θέση του Κοινοβουλίου, κατά
την έννοια ότι όλοι οι εκτελεστικοί κανόνες του παρόντος κανονισµού θα
θεσπισθούν µέσω εντολών προς τον Eurocontrol (άρθρο [7] του κανονισµού
πλαισίου).

                                                
8 Κοινή δήλωση των κρατών µελών και της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο [3 παράγραφος 1]:

«Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή αναγνωρίζουν ότι η εγκαθίδρυση και η αναγνώριση από την ICAO της
Ευρωπαϊκής Περιοχής Πληροφοριών Πτήσης Ανώτερου Εναέριου Χώρου εµπίπτουν στην κοινή
αρµοδιότητα (κρατών µελών και Κοινότητας).»
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3.3.2 Ειδικές παρατηρήσεις

3.3.2.1 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή
και ενσωµατώθηκαν εν όλω ή εν µέρει στην κοινή θέση

Τροπολογία 36. Η αιτιολογία [8] αναφέρεται στην ευρωπαϊκή κλίµακα.

Τροπολογία 37. Το άρθρο [5 παράγραφος 3] προβλέπει τη συµµετοχή του
Eurocontrol στη διαδικασία σχεδιασµού των λειτουργικών τµηµάτων εναέριου
χώρου.

Τροπολογία 41 εν µέρει. Στην αιτιολογία [17] εισάγεται µνεία του ρόλου του
Eurocontrol στη διαχείριση της ροής.

Τροπολογία 47 εν µέρει. Στο άρθρο [2] ο ορισµός του επιπέδου διαχωρισµού
υπόκειται σε διακυµάνσεις οι οποίες δικαιολογούνται λόγω επιχειρησιακών
απαιτήσεων.

Τροπολογία 49. Το άρθρο [1] προβλέπει ότι λαµβάνονται δεόντως υπόψη οι
περιφερειακές συµφωνίες στο πλαίσιο της ICAO.

Τροπολογίες 52 και 53. Στο άρθρο [5 παράγραφος 2 σηµείο α)] εισάγεται η ανάγκη
κατάρτισης φακέλου ασφαλείας.

Τροπολογία 54. Στο άρθρο [5 παράγραφος 2 σηµείο δ)] εισάγεται η έννοια του
βελτιστοποιηµένου συντονισµού.

Τροπολογία 64 εν µέρει. Το Συµβούλιο ασχολήθηκε µε το οριζόντιο ζήτηµα της
διαβούλευσης µε τους ενδιαφερόµενους φορείς στον κανονισµό πλαίσιο (βλ.
παράγραφο 3.1.1).

3.3.2.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή
και δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Τροπολογία 38. Με την εν λόγω τροπολογία ενισχύεται η µνεία των επιχειρησιακών
συνθηκών.

Τροπολογίες 39, 43 και 55. Το Συµβούλιο διέγραψε τη διάταξη σχετικά µε τις
πτήσεις σε ευθεία γραµµή.

Τροπολογία 40. Η τροπολογία αυτή καλύπτει την ανάγκη διακυβερνητικής
συνεργασίας επί στρατιωτικών θεµάτων.

Τροπολογία 42. Το Συµβούλιο διέγραψε τον ορισµό που αναφέρεται στην παρούσα
τροπολογία.

Τροπολογίες 44 και 45. Όσον αφορά τους ορισµούς, η κοινή θέση βασίζεται στην
ορολογία της ICAO, για λόγους συνέπειας.

Τροπολογία 48. Στην τροπολογία αυτή καθορίζεται προθεσµία πέντε ετών για τη
διεύρυνση της έννοιας της ενιαίας περιοχής πληροφοριών πτήσης στον κατώτερο
εναέριο χώρο.
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Τροπολογία 62. Με την εν λόγω τροπολογία ενισχύεται η µνεία της ασφαλούς και
εύτακτης ροής της εναέριας κυκλοφορίας.

3.3.2.3 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή
και δεν ενσωµατώθηκαν εν όλω ή εν µέρει στην κοινή θέση

Τροπολογία 46. Με την τροπολογία αυτή καθορίζεται προθεσµία για τη δηµιουργία
της ευρωπαϊκής περιοχής πληροφοριών πτήσης ανώτερου εναέριου χώρου
(European Upper Flight Information Region, EUIR).

Τροπολογία 50. Με την τροπολογία αυτή προσδιορίζονται τα εθνικά σύνορα από
οριζόντια και κατακόρυφη άποψη.

Τροπολογία 51. Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί να εισαγάγει έναν µηχανισµό
επίλυσης διαφορών, σε περίπτωση που τα κράτη µέλη διαφωνούν σχετικά µε τον
καθορισµό των (διασυνοριακών) λειτουργικών τµηµάτων εναέριου χώρου.

Τροπολογίες 57 και 59. Με τις παρούσες τροπολογίες ενισχύονται οι διατάξεις που
αφορούν την πολιτικοστρατιωτική συνεργασία.

Τροπολογία 58. Με την τροπολογία αυτή η έννοια της ευέλικτης χρήσης του
εναέριου χώρου υπόκειται στους κανόνες διαχείρισης της ροής της εναέριας
κυκλοφορίας.

Τροπολογία 61. Η εν λόγω τροπολογία προβλέπει την ύπαρξη συνοχής µεταξύ των
κανόνων που αφορούν τη διαχείριση της ροής µε τη Σύµβαση του Eurocontrol.

3.4 Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη
διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας
κυκλοφορίας (2001/0237 (COD))

3.4.1 Γενικές παρατηρήσεις

Το Συµβούλιο δεν επέφερε ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση µε την πρόταση της
Επιτροπής. Εποµένως, η Επιτροπή είναι σε θέση να υποστηρίξει πλήρως την κοινή
θέση όσον αφορά τον παρόντα κανονισµό.

Η κοινή θέση εισήγαγε περισσότερες λεπτοµερείς διατάξεις σχετικά µε τις
µεταβατικές ρυθµίσεις, και αυτό µε σκοπό να διασφαλισθούν οι επενδύσεις στις
οποίες προέβησαν τα κράτη µέλη κατά το χρονικό διάστηµα πριν από την έναρξη
ισχύος του κανονισµού.

Από την άποψη της µορφής, στην κοινή θέση έχει µειωθεί ο αριθµός των άρθρων. Οι
διατάξεις των κεφαλαίων II και III των προτάσεων της Επιτροπής συγχωνεύθηκαν
σε ένα ενιαίο κεφάλαιο.

Όπως και στην περίπτωση των άλλων επιµέρους κανονισµών, το Συµβούλιο έκρινε
ότι το ζήτηµα της διαβούλευσης µε τους ενδιαφερόµενους φορείς είναι οριζόντιου
χαρακτήρα και, λόγω αυτού, ενδείκνυται περισσότερο να ρυθµισθεί στον κανονισµό
πλαίσιο (βλ. παράγραφο 3.1.1).
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Τέλος, το Συµβούλιο αποφάσισε να συστήσει µια οµάδα εµπειρογνωµόνων ad-hoc,
προκειµένου να εξετάσει τις διατάξεις των διαφόρων παραρτηµάτων του
κανονισµού. Οι εργασίες αυτές δεν κατέληξαν σε σοβαρές αλλαγές, αλλά µάλλον σε
τελειοποιήσεις, βάσει της τεχνικής και επιχειρησιακής πείρας.

3.4.2 Ειδικές παρατηρήσεις

3.4.2.1 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή
και ενσωµατώθηκαν εν όλω ή εν µέρει στην κοινή θέση

Τροπολογία 65. Στην κοινή θέση τροποποιείται το περιεχόµενο της αιτιολογίας [7],
ώστε να αποφευχθεί η παρανόηση ότι oι πάροχοι υπηρεσιών θα µπορούσαν να έχουν
διακριτική ευχέρεια στην εφαρµογή των κοινοτικών προδιαγραφών.

Τροπολογία 67 εν µέρει. Το άρθρο [1 παράγραφος 3] αναφέρει ότι υπάρχει ανάγκη
να λαµβάνονται πλήρως υπόψη τα διεθνή πρότυπα τα οποία προωθούν την
παγκόσµια διαλειτουργικότητα.

Τροπολογία 68. Το άρθρο [3 παράγραφος 4] αναφέρεται στην ανάγκη να
συµφωνηθεί και να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Τροπολογία 69 εν µέρει. Το άρθρο [3 παράγραφος 3 σηµείο ε)] προσδιορίζει τους
όρους εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας συµµόρφωσης.

Τροπολογία 70. Το άρθρο [7] περιέχει συντακτικές βελτιώσεις, όπως υποδείχθηκαν
µε την τροπολογία.

Τροπολογίες 71, 72 και 73 εν µέρει. Το Συµβούλιο ασχολήθηκε µε το οριζόντιο
ζήτηµα της διαβούλευσης µε τους ενδιαφερόµενους φορείς στον κανονισµό πλαίσιο
(βλ. παράγραφο 3.1.1). Στον εν λόγω κανονισµό γίνεται µνεία των επαγγελµατικών
ενώσεων και των χρηστών του εναέριου χώρου.

3.4.2.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή
και δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Τροπολογία 74. Με την τροπολογία αυτή ενισχύεται η µνεία της ασφάλειας στις
περιβαλλοντικές πλευρές.

Τροπολογία 76. Στην τροπολογία αυτή τονίζεται η ανάγκη για συστηµατική
ανάλυση των περιστατικών.

3.4.2.3 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή
και δεν ενσωµατώθηκαν εν όλω ή εν µέρει στην κοινή θέση

Τροπολογία 66. Η τροπολογία αυτή αναφέρεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
Ασφάλειας της Αεροπορίας.

Τροπολογία 75. Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να εξασφαλισθεί η συµµετοχή
των χρηστών των συστηµάτων, και συγκεκριµένα των ελεγκτών εναέριας
κυκλοφορίας, στον καθορισµό των συστηµάτων.
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Τροπολογίες 77, 78 και 79. Η Επιτροπή έκρινε ότι αυτές οι τροπολογίες δεν ήταν
αναγκαίες, αφού επαναλάµβαναν βασικές απαιτήσεις, που ήδη προβλέπονταν στο
παράρτηµα [II].

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή θα προτιµούσε ισχυρότερη δέσµευση του Συµβουλίου στα θέµατα της
προώθησης της περιβαλλοντικά αποδοτικής χρήσης του εναέριου χώρου (ρητή
συµπερίληψη του εξωτερικού κόστους στο σύστηµα τελών). Επιπλέον, είναι
σηµαντικό να βελτιωθούν οι διατάξεις σχετικά µε την αναδιοργάνωση του εναέριου
χώρου, και ιδίως σχετικά µε τη δηµιουργία λειτουργικών τµηµάτων εναέριου χώρου.
Αυτό αποτελεί βασικό βήµα για την εξάλειψη του παρόντος κατακερµατισµού και τη
βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας του κοινοτικού συστήµατος. Υπό το
πρίσµα των αλλαγών που έγιναν στην κοινή θέση, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι η
αναδιοργάνωση του εναέριου χώρου θα εξαρτάται από ενέργειες των επιµέρους
κρατών µελών, όσον αφορά τη διαχείριση του εναέριου χώρου τους, και των
κοινοτικών θεσµικών οργάνων, κυρίως µε σκοπό την εναρµόνιση των απαιτήσεων
που διέπουν την εν λόγω αναδιοργάνωση. Το Συµβούλιο πρότεινε αυτή τη διπλή
προσέγγιση για να προστατεύσει τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατα, καθιστώντας
σαφές ότι, υπό τις παρούσες περιστάσεις, αυτός θα ήταν ο µόνος εφικτός τρόπος
προόδου. Εν συνόλω, η Επιτροπή κρίνει ότι η κοινή θέση που καθορίστηκε στις
18 Μαρτίου 2003 δεν µεταβάλλει κατ’ ουσία τους κύριους στόχους και την
προσέγγιση των προτάσεών της και άρα είναι σε θέση να την υποστηρίξει.


