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Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 51
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Το σχέδιο εκσυγχρονισμού της 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην 
Ευρώπη, εφεξής αναφερόμενο ως το 
«σχέδιο SESAR», αποτελεί το τεχνολογικό 
σκέλος του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. 
Έχει ως στόχο να παράσχει στην Κοινότητα 
μια υποδομή ελέγχου υψηλής απόδοσης που 
θα καταστήσει δυνατή την ασφαλή και 
περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη των 
αεροπορικών μεταφορών, επωφελούμενο 
πλήρως από τις τεχνολογικές προόδους 
προγραμμάτων όπως το Galileo.

(2) Το σχέδιο εκσυγχρονισμού της 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην 
Ευρώπη, εφεξής αναφερόμενο ως το 
«σχέδιο SESAR», αποτελεί το τεχνολογικό 
σκέλος του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. 
Έχει ως στόχο να παράσχει στην Κοινότητα 
μια υποδομή ελέγχου υψηλής απόδοσης που 
θα καταστήσει δυνατή την ασφαλή, 
ενεργειακά αποδοτική και περιβαλλοντικά 
φιλική ανάπτυξη των αεροπορικών 
μεταφορών, επωφελούμενο πλήρως από τις 
τεχνολογικές προόδους προγραμμάτων όπως 
το Galileo. Έχει επίσης ως στόχο να
ενσωματώσει τόσο τη διαχείριση της
ταχύτητας των αεροσκαφών, για λόγους
ενεργειακής αποδοτικότητας, όσο και την 
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εντατική συνεργασία με τις 
μετεωρολογικές υπηρεσίες, προκειμένου να 
μειωθεί ο αντίκτυπος της αεροπορίας στην 
αλλαγή του κλίματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υψηλότερη επίδοση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας δημιουργεί τη δυνατότητα για
καλύτερη διαχείριση μιας ταχύτητας προσαρμοσμένης έτσι ώστε να περιορίζει την κατανάλωση 
κηροζίνης και επιτρέπει την κατεύθυνση των αεροπλάνων σε διαδρομές οι οποίες, ανάλογα με 
τις μετεωρολογικές προβλέψεις, είναι λιγότερο ευαίσθητες στη δημιουργία ουρών 
συμπύκνωσης.

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 52
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να έχει 
ως κύριο καθήκον να καθοδηγήσει και να 
συντονίσει το σχέδιο SESAR με το 
συνδυασμό κονδυλίων από το δημόσιο και 
τον ιδιωτικό τομέα και χρησιμοποιώντας 
εξωτερικούς τεχνικούς πόρους που θα 
προέρχονται κυρίως από τα μέλη του και θα 
βασίζονται ιδίως στην εμπειρία του 
Eurocontrol.

(17) Η κοινή επιχείρηση θα πρέπει να έχει 
ως κύριο καθήκον να καθοδηγήσει και να 
συντονίσει το σχέδιο SESAR με το 
συνδυασμό κονδυλίων από το δημόσιο και 
τον ιδιωτικό τομέα και χρησιμοποιώντας 
εξωτερικούς τεχνικούς πόρους που θα 
προέρχονται κυρίως από τα μέλη του και θα 
βασίζονται ιδίως στην εμπειρία και την 
εμπειρογνωμοσύνη του Eurocontrol..

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στον ΕΟΔ είναι πρόωρη, εφόσον δεν υφίστανται ακόμη τα αποτελέσματα της φάσης 
καθορισμού SESAR σε ό,τι αφορά το ρόλο των διαστημικών συστημάτων στο μελλοντικό 
σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας. Η αναφορά στην εμπειρία του 
EUROCONTROL θα πρέπει να συμπληρωθεί από την αναφορά στα 40 χρόνια πολιτικής και 
στρατιωτικής εμπειρογνωμοσύνης αυτού του οργανισμού.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 53
Άρθρο 1, παράγραφος 1α (νέα)
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1α. Το «σχέδιο SESAR» αποτελείται από 
τρεις φάσεις:
(α) η «φάση του καθορισμού» έχει στόχο 
τον καθορισμό των τεχνολογικών 
επιλογών και βημάτων που πρέπει να 
γίνουν και των προτεραιοτήτων του
προγράμματος εκσυγχρονισμού, καθώς 
και των σχεδίων επιχειρησιακής 
εφαρμογής. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 
2005 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον 
Δεκέμβριο του 2007, με την κατάρτιση 
του γενικού σχεδίου ΔΕΚ. Το γενικό 
σχέδιο ΔΕΚ εφαρμόζεται από μια 
κοινοπραξία επιχειρήσεων, υπό την 
εποπτεία του Eurocontrol·
(β) η «φάση της ανάπτυξης» θα αρχίσει 
την 1η Ιανουαρίου 2008, μετά την 
έγκριση του γενικού σχεδίου ΔΕΚ από το 
Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της 
Επιτροπής και διαβούλευσης με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η φάση της 
ανάπτυξης θα ολοκληρωθεί την 31η 
Δεκεμβρίου 2013·
(γ) η «φάση της εφαρμογής» θα αρχίσει 
την 1η Ιανουαρίου 2014 και θα 
ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2020
και θα περιλαμβάνει την παραγωγή και 
υλοποίηση της νέας υποδομής ΔΕΚ σε 
μεγάλη κλίμακα. Η Επιτροπή υποβάλλει 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο, όπου θα καθορίζονται:
(i) η μετάβαση από τη φάση της 
ανάπτυξης στη φάση της εφαρμογής,
(ii) οι μηχανισμοί αποζημίωσης που θα 
ισχύουν για κάθε φορέα που θα διαδεχθεί 
την κοινή επιχείρηση SESAR, και
(iii) η μεταφορά επιλεγμένων υλικών και 
άυλων στοιχείων στον νέο φορέα που θα 
διαδεχθεί την κοινή επιχείρηση SESAR.

Αιτιολόγηση

Για λόγους καλύτερης ρύθμισης και σαφήνειας των καθηκόντων, ο παρών κανονισμός πρέπει 
να ορίζει τις φάσεις όσον αφορά τη χρονική διάρκειά τους και τα αποτελέσματα που πρέπει να 
επιτευχθούν κατά τη διάρκεια των τριών φάσεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα καθήκοντα 
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των νομοθετών και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 54
Άρθρο 1, παράγραφος 2, παύλα 1 α (νέα)

- ενσωμάτωση της διαχείρισης της
ταχύτητας των αεροσκαφών, για λόγους 
ενεργειακής αποδοτικότητας, και των 
μετεωρολογικών υπηρεσιών, προκειμένου 
να μειωθεί ο αντίκτυπος της αεροπορίας 
στο κλίμα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υψηλότερη επίδοση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας δημιουργεί τη δυνατότητα για
καλύτερη διαχείριση μιας ταχύτητας προσαρμοσμένης έτσι ώστε να περιορίζει την κατανάλωση 
κηροζίνης και επιτρέπει την κατεύθυνση των αεροπλάνων σε διαδρομές οι οποίες, ανάλογα με 
τις μετεωρολογικές προβλέψεις, είναι λιγότερο ευαίσθητες στη δημιουργία ουρών 
συμπύκνωσης.

Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 55
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Η συνεισφορά της Κοινότητας 
προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό 
των προγραμμάτων πλαισίων έρευνας και 
ανάπτυξης και των διευρωπαϊκών δικτύων. 

2. Η συνεισφορά της Κοινότητας θα πρέπει 
ιδίως να χρησιμοποιείται για την 
ενσωμάτωση των πτυχών της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και της μείωσης του 
αντίκτυπου της αεροπορίας στο κλίμα. 
Προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό 
των προγραμμάτων πλαισίων έρευνας και 
ανάπτυξης και των διευρωπαϊκών δικτύων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υψηλότερη επίδοση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας δημιουργεί τη δυνατότητα για
καλύτερη διαχείριση μιας ταχύτητας προσαρμοσμένης έτσι ώστε να περιορίζει την κατανάλωση 
κηροζίνης και επιτρέπει την κατεύθυνση των αεροπλάνων σε διαδρομές οι οποίες, ανάλογα με 
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τις μετεωρολογικές προβλέψεις, είναι λιγότερο ευαίσθητες στη δημιουργία ουρών 
συμπύκνωσης.

Or. en

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 56
Παράρτημα, Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο (α α) (νέο)

(αα) εκπρόσωπο της στρατιωτικής αρχής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας θα πρέπει να ορίζονται από τις αρμόδιες αντιπροσωπευτικές 
οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής αρχής θα πρέπει να
ορίζεται από την αντιπροσωπευτική οργάνωση που ασχολείται με τη ΔΕΚ σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 57
Παράρτημα, Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Οι εκπρόσωποι που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 σημεία α) και β)
έχουν δικαίωμα ψήφου.

1. Όλοι οι εκπρόσωποι που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1, με εξαίρεση τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος 
(ΕΟΔ) και το Eurocontrol, έχουν μια 
σταθμισμένη ψήφο ανάλογη με τη 
συνεισφορά τους στο ταμείο της κοινής 
επιχείρησης SESAR και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί οιοσδήποτε κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων, ο ΕΟΔ και ο Eurocontrol
θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο μόνον για τεχνικά ζητήματα και να 
έχουν συμβουλευτικά καθήκοντα.
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Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 58
Παράρτημα, άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Τα μέλη της κοινής επιχείρησης 
διαθέτουν ορισμένες ψήφους ανάλογα με 
τη συνεισφορά τους στο ταμείο της 
κοινής επιχείρησης. Ωστόσο, η Κοινότητα 
και το Eurocontrol διαθέτουν ο καθένας 
το 30% τουλάχιστον του συνολικού 
αριθμού ψήφων και ο εκπρόσωπος των 
χρηστών του εναέριου χώρου που 
προβλέπεται στην άρθρο 3 παράγραφο 1 
σημείο β) διαθέτει το 10% τουλάχιστον 
του συνολικού αριθμού των ψήφων.

2. Η στάθμιση και ο συνολικός αριθμός 
των ψήφων έχουν ως εξής:

α) η Κοινότητα δεν διαθέτει πάνω από το 
25%·

β) το συμβουλευτικό όργανο του κλάδου 
διαθέτει το 25%·
γ) η ΕΤΕπ διαθέτει το 5%·
δ) οι άλλες δημόσιες [ή ιδιωτικές] 
επιχειρήσεις ή φορείς από τρίτες χώρες 
διαθέτουν το υπόλοιπο των ψήφων.

Αιτιολόγηση

Η Κοινότητα δεν θα πρέπει να διαθέτει πάνω από το 25% του συνολικού αριθμού των ψήφων, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο παραγκωνισμός των ιδιωτών επενδυτών. Επιπλέον, προκειμένου 
να αποφευχθεί οιοσδήποτε κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων, ο ΕΟΔ και ο Eurocontrol θα 
πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο μόνον για τεχνικά ζητήματα και να έχουν 
συμβουλευτικά καθήκοντα.

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 59
Παράρτημα, Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Τα μέλη της κοινής επιχείρησης 
διαθέτουν ορισμένες ψήφους ανάλογα με τη 
συνεισφορά τους στο ταμείο της κοινής 
επιχείρησης. Ωστόσο, η Κοινότητα και το 
Eurocontrol διαθέτουν ο καθένας το 30% 

2. Τα μέλη της κοινής επιχείρησης 
διαθέτουν ορισμένες ψήφους ανάλογα με τη 
συνεισφορά τους στο ταμείο της κοινής 
επιχείρησης. Ωστόσο, η Κοινότητα και το 
Eurocontrol διαθέτουν ο καθένας το 30% 
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τουλάχιστον του συνολικού αριθμού ψήφων 
και ο εκπρόσωπος των χρηστών του 
εναέριου χώρου που προβλέπεται στην 
άρθρο 3 παράγραφο 1 σημείο β) διαθέτει 
το 10% τουλάχιστον του συνολικού 
αριθμού των ψήφων.

τουλάχιστον του συνολικού αριθμού ψήφων 
και οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας 
διαθέτουν το 25%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EUROCONTROL είναι τα ιδρυτικά μέλη από τα οποία ζητήθηκε 
να συμβάλλουν, το καθένα, κατά το ένα τρίτο. Από τη βιομηχανία αναμενόταν να συμβάλει 
κατά το ένα τρίτον, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει εγγυηθεί ότι θα συμβάλει σε αυτό το επίπεδο. 

Τροπολογία: Paul Rübig

Τροπολογία 60
Παράρτημα, Άρθρο 4, παράγραφος 3

3. Οι αποφάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου εγκρίνονται με απλή 
πλειοψηφία των ψηφισάντων, εκτός εάν 
προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα 
εσωτερικό κανονισμό.

3. Οι αποφάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου εγκρίνονται με απλή 
πλειοψηφία των ψηφισάντων, εκτός εάν 
προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα 
εσωτερικό κανονισμό.

Οι αποφάσεις θεμελιώδους σημασίας, 
όπως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 5, 
παράγραφος 1, στοιχεία α), γ), ε), στ), ζ), 
θ), ια), ιβ) και ιγ), μπορούν να εγκριθούν 
μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της 
αεροναυπηγικής βιομηχανίας,, υπό την 
ιδιότητά της ως μέλους ή εκπροσώπου στο 
συμβουλευτικό όργανο του κλάδου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το κόστος και οι κίνδυνοι του μελλοντικού ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης 
της εναέριας κυκλοφορίας SESAR, μετά την ολοκλήρωση της φάσης ανάπτυξης στις 31.12.2013 
και κατά τη λεγόμενη φάση εφαρμογής και πέραν αυτής, θα επιβαρύνουν την αεροναυπηγική 
βιομηχανία, είναι απαραίτητο η βιομηχανία αυτή να μην τεθεί σε μειοψηφική θέση ούτε κατά 
τις προκαταρκτικές φάσεις σε ό,τι αφορά τις θεμελιώδεις αποφάσεις στο διοικητικό συμβούλιο.   
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Τροπολογία: Rebecca Harms

Τροπολογία 61
Παράρτημα, Άρθρο 4, παράγραφος 5α (νέα)

5α. Το γενικό σχέδιο ΔΕΚ ανακοινώνεται 
και διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία: Philippe Busquin

Τροπολογία 62
Παράρτημα, Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι υπεύθυνος 
για την τρέχουσα διαχείριση της κοινής 
επιχείρησης και είναι ο νόμιμος 
αντιπρόσωπός της. Διορίζεται από το 
διοικητικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης της 
Επιτροπής. Εκτελεί τα καθήκοντά του με 
πλήρη ανεξαρτησία.

1. Ο διευθύνων σύμβουλος διορίζεται από 
το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης 
της Επιτροπής και του Eurocontrol. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση πρέπει να συντονίζεται μεταξύ των δύο ιδρυτικών μελών, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του EUROCONTROL, των οποίων η συμβολή είναι ίση.

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 63
Παράρτημα, Άρθρο 8, στοιχείο (α) και στοιχείο (β), εισαγωγή

1α. Ο ρόλος και η συνεισφορά του 
Eurocontrol καθορίζονται σε συμφωνία 
με την κοινή επιχείρηση SESAR. Η 
συμφωνία αυτή:

α) το Eurocontrol γνωστοποιεί τα 
αποτελέσματα του σταδίου καθορισμού 
στην κοινή επιχείρηση·

α) καθορίζει τους όρους γνωστοποίησης 
και χρήσης των αποτελεσμάτων του 
σταδίου καθορισμού στην κοινή 
επιχείρηση·
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β) στο Eurocontrol δίνεται η 
αρμοδιότητα για τα ακόλουθα καθήκοντα, 
τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή 
του «σχεδίου» καθώς και για τη 
διαχείριση των σχετικών πόρων:

β) περιγράφει τα καθήκοντα και τις
ευθύνες του Eurocontrol στην εφαρμογή 
του «γενικού σχεδίου ΔΕΚ», όπως:

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να αποσαφηνίσει τον ρόλο και τις ευθύνες του Eurocontrol 
κατά τη «φάση της ανάπτυξης» και πρέπει να συνεκτιμηθεί με την τροπολογία που αφορά το 
άρθρο 8 παράγραφος 1 του παραρτήματος.

Τροπολογία: Britta Thomsen

Τροπολογία 64
Παράρτημα, Άρθρο 17

Η κοινή επιχείρηση είναι κύριος όλων των 
υλικών και άυλων στοιχείων τα οποία 
δημιουργούνται ή της μεταβιβάζονται για 
το στάδιο υλοποίησης του σχεδίου 
SESAR.

Η κοινή επιχείρηση είναι κύριος όλων των 
υλικών και άυλων στοιχείων τα οποία 
δημιουργούνται από την κοινή επιχείρηση 
SESAR ή της μεταβιβάζονται για το 
στάδιο της ανάπτυξης του σχεδίου 
SESAR, δυνάμει των συμφωνιών 
προσχώρησης που συνάπτονται από την 
κοινή επιχείρηση SESAR. Η κοινή 
επιχείρηση μπορεί να εκχωρήσει 
δικαιώματα πρόσβασης στη γνώση που 
παράγεται από το σχέδιο, ιδίως στα μέλη 
της, καθώς και στα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του 
Eurocontrol για ίδιους μη εμπορικούς 
σκοπούς.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μια σημαντική τροπολογία που αξίζει να εξεταστεί προσεκτικά, καθώς θεσπίζει 
τις νομοθετικές διατάξεις για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Θα πρέπει να θεσπιστεί στο κείμενο
ότι τα μέλη της κοινής επιχείρησης και τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πρόσβαση στη γνώση που 
αναπτύσσεται σε συνάρτηση με το σχέδιο. Το SESAR θα παράσχει τα μελλοντικά πρότυπα της
τεχνολογίας, των προγραμμάτων και των στοιχείων των συστημάτων διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας, τα οποία η ευρωπαϊκή αεροναυπηγική βιομηχανία και άλλες επιχειρήσεις θα 
χρησιμοποιήσουν για την ανάπτυξη των δικών τους προϊόντων. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο
αυτό, θα πρέπει να αποφευχθεί, μια ιδιωτική επιχείρηση να κατέχει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας
επί μίας τεχνολογίας, ενός προγράμματος ή ενός στοιχείου, τα οποία είναι απαραίτητα για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η τροπολογία στοχεύει στο να εμποδίσει τη δημιουργία μονοπωλίου 
ευρωπαϊκής διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.
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