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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση μιας 
κοινής επιχείρησης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη 
διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)
(COM (2005)0602 – C6-0002/2006 –2005/0235 (CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM (2005)0602)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 171 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το 
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0002/2006),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την 
προτεινόμενη νομική βάση,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 35 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 
250 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 6 

(6) Μετά το στάδιο του καθορισμού θα 
ακολουθήσει ένα στάδιο για την 
υλοποίηση του σχεδίου εκσυγχρονισμού 
της διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας στην Κοινότητα, το οποίο 
θα αποτελείται από δύο διαδοχικά 
βήματα: ανάπτυξη (2008-2013) και 
εφαρμογή (2014-2020).

(6) ) Μετά το στάδιο του καθορισμού θα 
ακολουθήσουν δύο διαδοχικές φάσεις: 
ανάπτυξη (2008-2013) και εφαρμογή 
(2014-2020).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή πρέπει να συνεκτιμηθεί με την τροπολογία για το άρθρο 1 παράγραφος 1a 
(νέα), στην αιτιολόγηση της οποίας εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους είναι σκόπιμη η 
διάκριση τριών αλληλένδετων φάσεων.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

(6α) Πρέπει να καθοριστούν τα βασικά 
στοιχεία του περιεχομένου της κάθε 
φάσης και ιδίως για τη «φάση της 
εφαρμογής» πρέπει να καταγραφούν οι 
πιθανές νομικές διατάξεις της 
επικείμενης πρότασης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή πρέπει να συνεκτιμηθεί με την τροπολογία για το άρθρο 1 παράγραφος 1a
(νέα). Εκεί παρατίθεται πληρέστερη αιτιολόγηση.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 7

[(7) Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 
3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004, τα 
τέλη διαδρομής είναι δυνατό να 

[(7) Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 
3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004, τα 
τέλη διαδρομής είναι δυνατό να 
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χρησιμοποιούνται ώστε να παρέχουν 
έσοδα για έργα που αποσκοπούν στην 
υποστήριξη συγκεκριμένων κατηγοριών 
χρηστών του εναέριου χώρου ή/και 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας με 
στόχο τη βελτίωση των συλλογικών 
υποδομών αεροναυτιλίας, την παροχή 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τη χρήση 
του εναέριου χώρου.]

χρησιμοποιούνται ώστε να παρέχουν 
έσοδα για έργα που αποσκοπούν στην 
υποστήριξη συγκεκριμένων κατηγοριών 
χρηστών του εναέριου χώρου ή/και 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας με 
στόχο τη βελτίωση των συλλογικών 
υποδομών αεροναυτιλίας, την παροχή 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τη χρήση 
του εναέριου χώρου.]

Αιτιολόγηση

Για κάθε εταιρική σχέση ιδιωτικού-δημόσιου τομέα (ΕΣΙΔΤ) απαιτείται ένας αξιόπιστος
μηχανισμός χρηματοδότησης κοινών έργων. Ενώ η δημόσια χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από 
τη δημοσιονομική συμφωνία για την περίοδο 2007-2013 μεταξύ των δύο σκελών της αρμόδιας 
για τον προϋπολογισμό αρχής, δηλαδή το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, ο ιδιωτικός τομέας 
αντιτίθεται καταρχάς στα τέλη διαδρομής και έως σήμερα δεν έχει προτείνει κάποιον 
εναλλακτικό μηχανισμό για τη χρηματοδοτική συνεισφορά του. Ως εκ τούτου, στο παρόν 
έγγραφο θα ανασταλούν προσωρινά η αιτιολογική σκέψη αυτή και τα αντίστοιχα άρθρα της.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Λόγω του πλήθους των παραγόντων 
που θα χρειαστεί να υπεισέλθουν στη 
διαδικασία αυτή, των αναγκαίων 
χρηματοδοτικών μέσων και της τεχνικής 
εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται, είναι 
επιτακτικό να συσταθεί μία νομική 
οντότητα, ικανή να εξασφαλίζει τη 
συντονισμένη διαχείριση των κονδυλίων 
που θα χρησιμοποιηθούν για το σχέδιο 
SESAR κατά τη διάρκεια του σταδίου 
υλοποίησής του.

(12) Λόγω του πλήθους των παραγόντων 
που θα χρειαστεί να υπεισέλθουν στη 
διαδικασία αυτή, των αναγκαίων 
χρηματοδοτικών μέσων και της τεχνικής 
εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται, είναι 
επιτακτικό να συσταθεί μία νομική 
οντότητα, ικανή να εξασφαλίζει τη 
συντονισμένη διαχείριση των κονδυλίων 
που θα χρησιμοποιηθούν για το σχέδιο 
SESAR κατά τη διάρκεια του σταδίου 
ανάπτυξής του.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής δεν είναι σαφές, καθώς η «υλοποίηση» δεν αποτελεί ανεξάρτητη 
φάση. Η υλοποίηση, σύμφωνα με την τροπολογία για το άρθρο 1 παράγραφος 1a (νέα), 
ενυπάρχει και στις τρεις φάσεις.
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Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Η οντότητα αυτή, η οποία είναι 
επιφορτισμένη με τη διαχείριση του 
δημόσιου σχεδίου έρευνας ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, πρέπει να θεωρείται 
διεθνής οργανισμός δυνάμει του άρθρου 
15 παράγραφος 10 δεύτερη περίπτωση της 
έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί 
εναρμονίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών, των σχετικών με τους 
φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα 
φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη 
φορολογική βάση[22], και του άρθρου 23 
παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση της 
οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
25ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με το 
γενικό καθεστώς, την κατοχή, την 
κυκλοφορία και τους ελέγχους των 
προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης.

(13) Η οντότητα αυτή είναι επιφορτισμένη 
με τη διαχείριση του δημόσιου σχεδίου
έρευνας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 10 
δεύτερη περίπτωση της έκτης οδηγίας 
77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης 
Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των 
νομοθεσιών των κρατών μελών, των 
σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών 
- Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης 
αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση[22], 
και του άρθρου 23 παράγραφος 1 δεύτερη 
περίπτωση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, 
σχετικά με το γενικό καθεστώς, την 
κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους 
των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή πρέπει να ιδωθεί στο πλαίσιο της τροπολογίας για το άρθρο 2 παράγραφος 
2, όπου εξηγείται ότι οι «κοινές επιχειρήσεις» δεν αναγνωρίζονται αυτομάτως ως «διεθνείς 
οργανισμοί».

Τροπολογία 6
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 του 
Eurocontrol και της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Διαστήματος.
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ακολουθεί τη λογική της τροπολογίας για το άρθρο 3 παράγραφος 1 του 
παραρτήματος, όπου προστίθεται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) και εξηγούνται οι 
λόγοι για την προσθήκη αυτή.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 18

(18) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
επικοινωνία με τα ιδρυτικά μέλη, η έδρα 
της κοινής επιχείρησης πρέπει να 
βρίσκεται στις Βρυξέλλες.

(18) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
επικοινωνία με τα ιδρυτικά μέλη, η έδρα 
της κοινής επιχείρησης πρέπει να 
καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού 58/2003 του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή πρέπει να συνεκτιμηθεί με την τροπολογία για το άρθρο 1 παράγραφος 3, 
λαμβανομένου υπόψη του κανονισμού 58/2003 του Συμβουλίου της 19.12.2002.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 19

[(19) Καθώς τα τέλη διαδρομής βαρύνουν 
αποκλειστικά τους χρήστες του εναέριου 
χώρου, οι τελευταίοι συμβάλλουν 
οικονομικά σε προσπάθειες έρευνας και 
ανάπτυξης στον τομέα διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας. Συνεπώς πρέπει να 
τους δοθεί η ενδεδειγμένη εκπροσώπηση 
στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης.]

[(19) Καθώς τα τέλη διαδρομής βαρύνουν 
αποκλειστικά τους χρήστες του εναέριου 
χώρου, οι τελευταίοι συμβάλλουν 
οικονομικά σε προσπάθειες έρευνας και 
ανάπτυξης στον τομέα διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας. Συνεπώς πρέπει να 
τους δοθεί η ενδεδειγμένη εκπροσώπηση 
στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης.]

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη αυτή, μαζί με ορισμένα ακόμη άρθρα, αναστέλλεται ωσότου εξασφαλιστεί 
ένας δεσμευτικός μηχανισμός ιδιωτικής χρηματοδότησης του SESAR ως εταιρικής σχέσης
ιδιωτικού-δημόσιου τομέα (ΕΣΙΔΤ). 

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 20

(20) Οι κανόνες οργάνωσης και
λειτουργίας της κοινής επιχείρησης πρέπει 

(20) Οι κανόνες οργάνωσης, λειτουργίας, 
αποφυγής της σύγκρουσης συμφερόντων 
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να καθοριστούν με την κατάρτιση του 
εσωτερικού κανονισμού της κοινής 
επιχείρησης.

και διορισμού των υπαλλήλων της κοινής 
επιχείρησης πρέπει να καθοριστούν με την 
κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού της 
κοινής επιχείρησης, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο άλλες τροπολογίες, αυτή για το άρθρο 3 παράγραφος 1 και για 
το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παραρτήματος. 

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

(20a) Πρέπει να εκχωρηθεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το καθεστώς 
παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο 
της κοινής επιχείρησης SESAR.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή θα πρέπει να συνεκτιμηθεί με την τροπολογία για το άρθρο 3 παράγραφος 2
του παραρτήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης 
Σεπτεμβρίου 2005 (βλ. έκθεση Barsi-Pataky, A6-0212/2005 σχετικά με το πρόγραμμα Galileo).

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

(21a) Οι αιτήσεις προσχώρησης νέων 
μελών πρέπει να γίνονται δεκτές, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
παράγραφος 3 του παραρτήματος

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή πρέπει να συνεκτιμηθεί με τις τροπολογίες για το άρθρο 5a (νέο), το άρθρο
1 παράγραφος 3a του παραρτήματος (νέο), το άρθρο 4 παράγραφος 1 του παραρτήματος, το 
άρθρο 4 παράγραφος 2 του παραρτήματος και το άρθρο 5a (νέο) του παραρτήματος.

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)
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(21β) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο κάθε τρία χρόνια σχετικά 
με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και, εάν απαιτείται, να 
προτείνει τροπολογίες επ’ αυτού.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή πρέπει να συνεκτιμηθεί με την τροπολογία για το άρθρο 6a (νέο).

Τροπολογία 13
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι 
δραστηριότητες ανάπτυξης του σταδίου 
υλοποίησης του σχεδίου για τον 
εκσυγχρονισμό της διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, 
εφεξής αναφερόμενο ως το «σχέδιο 
SESAR», συστήνεται κοινή επιχείρηση, 
εφεξής αναφερόμενη ως η «κοινή 
επιχείρηση SESAR», για περίοδο που 
λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

1. Συστήνεται κοινή επιχείρηση, εφεξής 
αναφερόμενη ως η «κοινή επιχείρηση 
SESAR», με βασικό στόχο τη διαχείριση 
των δραστηριοτήτων της φάσης 
ανάπτυξης του σχεδίου SESAR και τον 
εκσυγχρονισμό της διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας (ΔΕΚ) στην 
Ευρώπη, εφεξής αναφερόμενο ως το 
«σχέδιο SESAR», για περίοδο που διαρκεί
από την ημερομηνία έγκρισης του γενικού 
σχεδίου ΔΕΚ από το Συμβούλιο, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 1α, έως το τέλος 
της δεύτερης φάσης.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να καταστήσει σαφέστερο το κείμενο της Επιτροπής και να 
αποσαφηνίσει τις χρησιμοποιούμενες έννοιες καθώς και τον ορισμό της φάσης της ανάπτυξης.

Τροπολογία 14
Άρθρο 1, παράγραφος 1 α (νέα)

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 των 
προγραμμάτων εκσυγχρονισμού, καθώς 
και των σχεδίων επιχειρησιακής 
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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·
θα περιλαμβάνει την παραγωγή και 
υλοποίηση των νέων υποδομών 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
εγγυάται οιοσδήποτε φορέας διαδεχθεί 
την κοινή επιχείρηση SESAR, και
iii. η μεταφορά 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 
των νομοθετών και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων.

Τροπολογία 15
Άρθρο 1, παράγραφος 1 β (νέα)

1β. Το αντικείμενο, η διαχείριση, η 



PR\613344EL.doc 13/35 PE 374.009v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

χρηματοδότηση κα η διάρκεια της κοινής 
επιχείρησης SESAR αναθεωρούνται από 
το Συμβούλιο, όταν απαιτείται, σύμφωνα 
με την εξέλιξη του σχεδίου και το «γενικό 
σχέδιο ΔΕΚ», λαμβάνοντας υπόψη την 
αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 
και τη ρήτρα αναθεώρησης που 
περιλαμβάνει το άρθρο 6a (νέο) του 
παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή ακολουθεί τη λογική της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου και αποτελεί μια 
απαραίτητη νομική διάταξη, κρίνοντας από την εμπειρία της κοινής επιχείρησης Galileo. 

Τροπολογία 16
Άρθρο 1, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο

2. Η κοινή επιχείρηση έχει ως στόχο να 
εξασφαλίσει τον εκσυγχρονισμό του 
ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας με τη συνένωση 
των προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης 
στην Κοινότητα. Η επιχείρηση θα είναι 
αρμόδια ιδίως για την πραγματοποίηση 
των ακόλουθων εργασιών:

2. Η κοινή επιχείρηση έχει ως στόχο να 
εξασφαλίσει τον εκσυγχρονισμό του 
ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας με τον συντονισμό 
και τη συγκέντρωση του συνόλου των 
σχετικών δραστηριοτήτων έρευνας και 
ανάπτυξης. Η επιχείρηση θα είναι αρμόδια 
ιδίως για την πραγματοποίηση των 
ακόλουθων εργασιών:

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προκύπτει από τις προηγούμενες τροπολογίες σχετικά με τον ορισμό της 
φάσης της ανάπτυξης.

Τροπολογία 17
Άρθρο 1, παράγραφος 2, περίπτωση 1

- οργάνωση και συντονισμός της 
εφαρμογής του σχεδίου SESAR, σύμφωνα 
με το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 
στην Ευρώπη, εφεξής αναφερόμενο ως το 
«σχέδιο», που καταρτίστηκε από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 
της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol), με το 

- οργάνωση και συντονισμός των 
δραστηριοτήτων της φάσης της 
ανάπτυξης του σχεδίου SESAR, σύμφωνα 
με το γενικό σχέδιο ΔΕΚ, που θα 
προκύψει από τη φάση του καθορισμού 
του σχεδίου που διαχειρίζεται ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας 
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συνδυασμό χρηματοδότησης από το 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα·

(Eurocontrol), με το συνδυασμό και τη 
διαχείριση υπό έναν ενιαίο φορέα της 
χρηματοδότησης από το δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προκύπτει από τις προηγούμενες τροπολογίες σχετικά με τον ορισμό της 
διαδικασίας της ανάπτυξης.

Τροπολογία 18
Άρθρο 1, παράγραφος 2, περίπτωση 2 α (νέα)

- διασφάλιση της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης για τις δραστηριότητες 
της φάσης της ανάπτυξης του σχεδίου 
SESAR, σύμφωνα με το γενικό σχέδιο 
ΔΕΚ·

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα της χρηματοδότησης χρήζει ειδικής μνείας.

Τροπολογία 19
Άρθρο 1, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1 α (νέα)

- διασφάλιση της συμμετοχής των 
εμπλεκόμενων φορέων διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, 
τόσο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
όσο και στη χρηματοδότηση·

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή χρειάζεται λόγω του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι φορείς 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, χάρη στην εμπειρία και τη συσσωρευμένη
γνώση τους.

Τροπολογία 20
Άρθρο 1, παράγραφος 3

3. Η έδρα της κοινής επιχείρησης 3. Η έδρα της κοινής επιχείρησης 
καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
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βρίσκεται στις Βρυξέλλες. του κανονισμού 58/2003 του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Η τοποθεσία της έδρας της κοινής επιχείρησης SESAR δεν θα έπρεπε να αποφασιστεί με τον 
παρόντα κανονισμό. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
σύμφωνα με τις αρχές για τον καθορισμό της έδρας των οργανισμών (βλ. κανονισμό 58/2003 
του Συμβουλίου της 19.12.2002) και άλλων οργάνων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας.

Τροπολογία 21
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. Η κοινή επιχείρηση θεωρείται διεθνής 
οργανισμός κατά την έννοια του άρθρου 
15 παράγραφος 10 δεύτερη περίπτωση 
της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ και του άρθρου 
23 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση της 
οδηγίας 92/12/ΕΟΚ.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι οδηγίες 77/388/ΕΟΚ και 92/12/ΕΟΚ δεν επιτρέπουν την αναγνώριση των κοινών 
επιχειρήσεων ως «διεθνών οργανισμών», εκτός και εάν είναι εξολοκλήρου δημόσιοι φορείς. 
Μια κοινή επιχείρηση –στα όργανα λήψης αποφάσεων της οποίας συμμετέχει τόσο ο δημόσιος 
όσο και ο ιδιωτικός τομέας– με δικαίωμα σύναψης διεθνών συμφωνιών θα είναι μια νέα 
εξέλιξη στην έννομη τάξη της ΕΕ, χωρίς προηγούμενο στην κοινοτική νομοθεσία. 

Τροπολογία 22
Άρθρο 3, παράγραφος 1

1. Εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός 
της κοινής επιχείρησης, όπως παρατίθεται 
στο παράρτημα.

1. Εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός 
της κοινής επιχείρησης, όπως παρατίθεται 
στο παράρτημα, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να επισημάνει ότι τα παραρτήματα μιας νομοθετικής 
πράξης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της νομοθετικής πρότασης στην οποία επισυνάπτονται. 
Το γεγονός αυτό τονίζεται σε διάφορες αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, αλλά για τις «κοινές επιχειρήσεις» δεν έχουν προκύψει ακόμα υποθέσεις. Εξού και 
η ανάγκη να τονιστεί το σημείο αυτό. 
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Τροπολογία 23
Άρθρο 3, παράγραφος 2

2. Ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί να 
τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2, ιδίως όσον αφορά τα 
άρθρα 3, 4, 5, 6 και 8 του εσωτερικού 
κανονισμού.

2. Ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί να 
τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 6a.

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας και σύμφωνα με τις οδηγίες για τη «βελτίωση της νομοθεσίας», στη 
νομοθετική πρόταση πρέπει να υπάρχει ένα μόνον άρθρο που θα καθορίζει τη διαδικασία κάθε
τροποποίησης που ενδέχεται να κριθεί απαραίτητη από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και δεν 
προκύπτει από πρωτοβουλία ή δεν πραγματοποιείται από όργανο της «κοινής επιχείρησης». Βλ. 
επίσης την τροπολογία για το άρθρο 6α (νέο) του κανονισμού. 

Τροπολογία 24
Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημεία α) και β)

[α) τις εισφορές των μελών της σύμφωνα 
με το άρθρο 1 του εσωτερικού κανονισμού 
της και 

[α) τις εισφορές των μελών της σύμφωνα 
με τα άρθρα 1, 3 και 11 του εσωτερικού 
κανονισμού της και 

β) πιθανή εισφορά επί των τελών της 
αεροναυτιλίας κατά την έννοια του άρθρου 
15 παράγραφος 3 στοιχείο ε) δεύτερη 
περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
550/2004. Η Επιτροπή καθορίζει σύμφωνα 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 550/2004 τη διαδικασία 
συλλογής και χρήσης αυτής της εισφοράς.]

β) εισφορά επί των τελών της 
αεροναυτιλίας κατά την έννοια του άρθρου 
15 παράγραφος 3 στοιχείο ε) δεύτερη 
περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
550/2004. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο για τον καθορισμό της 
διαδικασίας συλλογής και χρήσης αυτής 
της εισφοράς.]

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή βρίσκεται μέσα σε αγκύλες διότι αναστέλλεται λόγω της άρνησης του 
ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τα τέλη διαδρομής. Η εισηγήτρια δεν γνωρίζει να έχει προταθεί 
εναλλακτικός μηχανισμός για την εξασφάλιση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ιδιωτικού 
τομέα. Ωστόσο, προτείνεται η θέσπιση νομοθετικής διάταξης που θα ορίζει τις χρηματοδοτικές 
υποχρεώσεις του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ιδιωτικού-δημόσιου τομέα 
(ΕΣΙΔΤ). Το ορθό και επιθυμητό είναι να συζητηθούν τα ζητήματα αυτά στο ΕΚ και να
καθοριστούν κατευθυντήριες γραμμές για τις ΕΣΙΔΤ. Για τον λόγο αυτόν, χρειάζεται χωριστή 
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νομοθετική πράξη και όχι νομοθετική πράξη της Επιτροπής που θα εγκριθεί με τη διαδικασία 
της επιτροπολογίας.

Τροπολογία 25
Άρθρο 4, παράγραφος 3

3. Το σύνολο των κοινοτικών 
χρηματοδοτικών συνεισφορών στην κοινή 
επιχείρηση παύει με την εκπνοή της 
περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1.

3. Το σύνολο των κοινοτικών 
χρηματοδοτικών συνεισφορών στην κοινή 
επιχείρηση παύει με την εκπνοή της 
περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1,
εκτός και εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο λάβουν διαφορετική 
απόφαση βάσει πρότασης της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Η επιλογή πρόσθετης κοινοτικής συνεισφοράς πρέπει να προβλέπεται στη νομοθετική πράξη. 
Ωστόσο, η κοινοτική χρηματοδοτική συνεισφορά πρέπει να ακολουθεί τη δέουσα και 
καθιερωμένη διαδικασία του προϋπολογισμού.

Τροπολογία 26
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Η επιτροπή ενιαίου ουρανού που 
συστάθηκε με το άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 549/2004, εφεξής αναφερόμενη 
ως η «επιτροπή», ενημερώνεται τακτικά 
για την πρόοδο των εργασιών της κοινής 
επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή εγγράφει στην ημερήσια διάταξη 
των συνεδριάσεων της επιτροπής ένα
σημείο σχετικά με το σχέδιο SESAR.

1. Η επιτροπή ενιαίου ουρανού που 
συστάθηκε με το άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 549/2004, εφεξής αναφερόμενη 
ως η «επιτροπή», ενημερώνεται τακτικά 
για την πρόοδο των εργασιών της κοινής 
επιχείρησης SESAR. Για το σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή εγγράφει στην ημερήσια διάταξη 
των συνεδριάσεων της επιτροπής ένα 
σημείο σχετικά με το σχέδιο SESAR.

Αιτιολόγηση

Προστίθεται μια απλή διευκρίνιση.

Τροπολογία 27
Άρθρο 5, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Η θέση της Επιτροπής σχετικά με το 
διοικητικό συμβούλιο όσον αφορά τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις 
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τεχνικές προσαρμογές του γενικού 
σχεδίου ΔΕΚ εγκρίνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή πρέπει να συνεκτιμηθεί με το νέο άρθρο 6a σχετικά με τη ρήτρα 
αναθεώρησης. Με άλλα λόγια, η τροπολογία αυτή υποχρεώνει την Επιτροπή να εγκρίνει τη θέση 
της για τις τεχνολογικές τροποποιήσεις του γενικού σχεδίου ΔΕΚ, σύμφωνα με τη 
«συμβουλευτική διαδικασία» της επιτροπολογίας.

Τροπολογία 28
Άρθρο 5 α (νέα)

Άρθρο 5a
Προσχώρηση νέων μελών

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την προσχώρηση 
νέων μελών. Κάθε συμμετοχή νέων 
μελών, συμπεριλαμβανομένης της 
συμμετοχής μελών από τρίτες χώρες, 
υποβάλλεται στο Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση.

Αιτιολόγηση

Η νομοθετική αυτή διάταξη είναι δανεισμένη από την κοινή επιχείρηση Galileo (κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 876/2002), ελαφρώς τροποποιημένη όσον αφορά τον ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια εταιρική σχέση ιδιωτικού-δημόσιου
τομέα (ΕΣΙΔΤ), όπως είναι η κοινή επιχείρηση SESAR.

Τροπολογία 29
Άρθρο 6 α (νέο)

Άρθρο 6a
Αναθεώρηση

Εάν η Επιτροπή κρίνει ή εάν το 
Συμβούλιο ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο πλαίσιο της διαδικασίας της 
επιτροπολογίας, ζητήσει την αναθεώρηση 
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ή μερική τροποποίηση μέρους του
παρόντος κανονισμού και του εσωτερικού 
κανονισμού του, η Επιτροπή υποβάλλει 
τη δέουσα νομοθετική πρόταση, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στη Συνθήκη ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μια σημαντική διαδικαστική τροποποίηση που αποσκοπεί στη διασφάλιση των
προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθετικής 
διαδικασίας.

Τροπολογία 30
Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 2, περίπτωση 3

- κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση 
ή οργανισμός.

- κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση 
ή οργανισμός που έχει συνάψει 
τουλάχιστον μία συμφωνία με την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα στον τομέα των 
αερομεταφορών.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η κοινή επιχείρηση SESAR έχει χαρακτήρα ΕΣΙΔΤ, πρέπει να τεθούν εύλογοι 
όροι για την προσχώρηση νέων μελών στην κοινή επιχείρηση. Η τροπολογία αυτή επιχειρεί να 
θεσπίσει έναν τέτοιον όρο, δηλαδή τη σύναψη συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οι 
αγκύλες χρειάζονται γιατί δεν έχουν ακόμα δοθεί οι διευκρινίσεις που έχουν ζητηθεί.

Τροπολογία 31
Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 3

3. Οι αιτήσεις προσχώρησης σύμφωνα με 
το άρθρο 2 υποβάλλονται στο διευθύνοντα 
σύμβουλο, ο οποίος τις διαβιβάζει στο 
διοικητικό συμβούλιο.

3. Οι αιτήσεις προσχώρησης σύμφωνα με 
το άρθρο 2 υποβάλλονται στο διευθύνοντα 
σύμβουλο, ο οποίος τις διαβιβάζει στο 
διοικητικό συμβούλιο.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει εάν 
θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει την αίτηση. 
Σε περίπτωση θετικής απόφασης, ο 
διευθύνων σύμβουλος διαπραγματεύεται 
τους όρους προσχώρησης και τους
υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο. Οι 
όροι αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν, 
ιδίως, διατάξεις που αφορούν τις 

Το διοικητικό συμβούλιο συμβουλεύει την 
Επιτροπή για το εάν θα αποδεχθεί ή θα 
απορρίψει την αίτηση και η Επιτροπή, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 5α, υποβάλλει σχετική 
πρόταση. Σε περίπτωση θετικής 
απόφασης, ο διευθύνων σύμβουλος 
διαπραγματεύεται τους όρους 
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χρηματοδοτικές εισφορές και την 
εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο.

προσχώρησης και τους υποβάλλει στο 
διοικητικό συμβούλιο. Οι όροι αυτοί 
μπορούν να περιλαμβάνουν, ιδίως, 
διατάξεις που αφορούν τις χρηματοδοτικές 
εισφορές και την εκπροσώπηση στο 
διοικητικό συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μια απαραίτητη διευκρίνιση, που προκύπτει από το άρθρο 5α (νέο) του 
κανονισμού σχετικά με την προσχώρηση νέων μελών. Η διαδικασία αυτή πρέπει να αναφερθεί 
με σαφήνεια, για την αποφυγή κάθε παρερμηνείας ή τη δημιουργία προηγούμενου. Υπεύθυνα για 
τα ζητήματα αυτά είναι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όχι οι κοινές επιχειρήσεις με 
χαρακτήρα ΕΣΙΔΤ, όπως το SESAR.

Τροπολογία 32
Παράρτημα, άρθρο 1, παράγραφος 3 α (νέα)

3a. Κατά την πρότασή του σχετικά με την 
έγκριση της έναρξης ενταξιακών
διαπραγματεύσεων με μια δημόσια ή 
ιδιωτική επιχείρηση ή φορέα, υπό την 
προϋπόθεση της συμφωνίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, το 
διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει ιδιαιτέρα 
υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
- την τεκμηριωμένη γνώση και εμπειρία 
στον τομέα της διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας ή / και την κατασκευή 
εξοπλισμού ή / και την παροχή υπηρεσιών 
προς χρήση στη διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας·
- την αναμενόμενη συνεισφορά της
επιχείρησης ή του φορέα στην εκτέλεση 
του γενικού σχεδίου ΔΕΚ·
- την οικονομική ευρωστία της 
επιχείρησης ή του φορέα·
- τις δυνητικές συγκρούσεις 
συμφερόντων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέχεια του ουσιαστικού όρου που προβλέπεται στην τροπολογία 
για το άρθρο 1 παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1a (νέα). Αποσαφηνίζει περαιτέρω τα κριτήρια 
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και τη διαδικασία. Η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου έχει συμφωνήσει επί ενός παρόμοιου 
κειμένου. Η τροπολογία αυτή πρέπει επίσης να συνεκτιμηθεί με την τροπολογία για το άρθρο 5a 
(νέο).

Τροπολογία 33
Παράρτημα, άρθρο 3, παράγραφος 1

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από: Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από:
α) εκπρόσωπο από κάθε ένα από τα μέλη 
της κοινής επιχείρησης·

α) εκπρόσωπο από κάθε ένα από τα μέλη 
της κοινής επιχείρησης·

β) εκπρόσωπο των χρηστών του εναέριου 
χώρου·

β) εκπρόσωπο του στρατού·

γ) εκπρόσωπο παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας·

γ) εκπρόσωπο της ESA·

δ) εκπρόσωπο κατασκευαστών 
εξοπλισμού·

δ) πέντε εκπροσώπους του 
συμβουλευτικού οργάνου του κλάδου
(ΣΟΚ)·

ε) εκπρόσωπο αεροδρομίων·
στ) εκπρόσωπο των οργανισμών 
εκπροσώπησης του προσωπικού στον 
τομέα της διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη ισορροπία της εκπροσώπησης στο διοικητικό 
συμβούλιο, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: εκπροσώπηση των «δημόσιων φορέων» (ΕΚ, 
ΕΤΕπ, τρίτες χώρες και στρατός)· εκπροσώπηση «διακυβερνητικών οργανισμών» (Eurocontrol 
και ESA) που συνεισφέρουν οικονομικά και σε είδος· και τέλος, επαρκής εκπροσώπηση του 
«ιδιωτικού τομέα», όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004. 

Τροπολογία 34
Παράρτημα, άρθρο 3, παράγραφος 2

2. Οι εκπρόσωποι που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 σημεία β), γ), δ), ε) και ζ) 
ορίζονται από το συμβουλευτικό όργανο 
του κλάδου που συγκροτείται σύμφωνα 
με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
549/2004.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει 
με καθεστώς παρατηρητή στο διοικητικό 
συμβούλιο.
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Αιτιολόγηση

Η διαγραφή είναι επακόλουθο της τροπολογίας για το άρθρο 3 παράγραφος 1. Ωστόσο, η 
προσθήκη αφορά τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια «κοινή επιχείρηση» με 
χαρακτήρα εταιρική σχέσης ιδιωτικού-δημόσιου τομέα. Η εκχώρηση καθεστώτος παρατηρητή 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιολογείται για δύο λόγους: άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου
σε μια ΕΣΙΔΤ που ασχολείται με τη μετατροπή της χρηματοδότησης ερευνών σε δημόσια 
υπηρεσία· και εκπλήρωση του δημοσιονομικού ρόλου του Κοινοβουλίου ισότιμα προς το 
Συμβούλιο.
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Τροπολογία 35
Παράρτημα, άρθρο 3, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Το διοικητικό συμβούλιο 
προεδρεύεται από την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για απαραίτητη διάταξη που συμφωνείται στο επίπεδο του Συμβουλίου.

Τροπολογία 36
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 έχουν μια 
σταθμισμένη ψήφο ανάλογη με τη
συνεισφορά τους στο ταμείο της κοινής 
επιχείρησης SESAR και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 2.

Αιτιολόγηση

Προτείνεται μια νέα εξισορρόπηση της εκπροσώπησης και της στάθμισης των ψήφων, η οποία 
συνδέεται με τη χρηματοδοτική συνεισφορά κάθε εκπροσώπου στο διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία 37
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 και το Eurocontrol 
διαθέτουν ο καθένας το 25%·

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

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην επίτευξη δύο στόχων. Πρώτον, στη σαφήνεια σχετικά με τη 
στάθμιση των ψήφων για όλους όσους έχουν δικαίωμα ψήφου. Δεύτερον, στη συσχέτιση της 
χρηματοδότησης και της στάθμισης των ψήφων. Οι αγκύλες χρειάζονται διότι δεν έχουν ακόμη 
δοθεί οι διευκρινίσεις που έχουν ζητηθεί.

Τροπολογία 38
Παράρτημα, Άρθρο 4, παράγραφος 5

5. Κάθε απόφαση που αφορά την 
προσχώρηση νέων μελών κατά την έννοια 
του άρθρου 1 παράγραφος 2 σχετικά με 
τον ορισμό του διευθύνοντα συμβούλου 
και σχετικά με τη διάλυση της κοινής 
επιχείρησης πρέπει να λάβει τη θετική 
γνώμη του εκπροσώπου της Κοινότητας 
στο πλαίσιο του διοικητικού συμβουλίου.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή είναι επακόλουθο της τροπολογίας της εισηγήτριας για το άρθρο 5a (νέο) σχετικά 
με την προσχώρηση νέων μελών.

Τροπολογία 39
Παράρτημα, άρθρο 5, παράγραφος 1, σημείο β)

β) να αποφασίζει σχετικά με την 
προσχώρηση νέων μελών·

β) να υποβάλλει προτάσεις σχετικά με την 
προσχώρηση νέων μελών·

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει τη συνοχή με τις τροπολογίες για το άρθρο 5a (νέο) και το 
άρθρο 1 παράγραφος 3 και άρθρο 4 παράγραφος 5 του παραρτήματος. Το διοικητικό 
συμβούλιο, απλώς «προτείνει», εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, και δεν αποφασίζει. Τις 
αποφάσεις για την προσχώρηση νέων μελών λαμβάνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.
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Τροπολογία 40
Παράρτημα, άρθρο 5, παράγραφος 1, σημείο γ)

γ) να διορίζει το διευθύνοντα σύμβουλο 
και να εγκρίνει το οργανόγραμμα·

γ) να διορίζει το διευθύνοντα σύμβουλο, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και 2 του 
παραρτήματος, και να εγκρίνει το 
οργανόγραμμα.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή πρέπει να συνεκτιμηθεί με την τροπολογία για το άρθρο 6 παράγραφος 1 και 
2 του παραρτήματος σχετικά με τη διαδικασία διορισμού του διευθύνοντος συμβούλου. 

Τροπολογία 41
Παράρτημα, άρθρο 5 α (νέο)

Άρθρο 5 a
Αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων

1. Τα μέλη της κοινής επιχείρησης 
SESAR ή του διοικητικού συμβουλίου και 
το προσωπικό της κοινής επιχείρησης 
SESAR δεν συμμετέχουν στην 
προετοιμασία, την αξιολόγηση ή τις 
διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων 
προσκλήσεων προς υποβολή προσφορών, 
εάν είναι ιδιοκτήτες φορέων που 
αποτελούν δυνητικούς υποψηφίους στο 
πλαίσιο των προσκλήσεων προς υποβολή 
προσφορών ή εκπροσωπούν τέτοιους 
δυνητικούς υποψηφίους, ή εάν έχουν 
συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με
τέτοιους φορείς.
2. Τα μέλη της κοινής επιχείρησης 
SESAR και οι συμμετέχοντες στο 
διοικητικό συμβούλιο πρέπει να 
δημοσιοποιούν κάθε άμεσο ή έμμεσο 
προσωπικό ή εταιρικό συμφέρον από τις 
αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου σε 
σχέση με κάθε ζήτημα που 
περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. 
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τα μέλη 
του προσωπικού όσον αφορά τα 
καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. 
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3. Βάσει της δημοσιοποίησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, το 
διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίσει να εξαιρέσει μέλη, 
συμμετέχοντες ή προσωπικό από 
αποφάσεις ή καθήκοντα σε περίπτωση 
που ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση 
συμφερόντων. Τα μέλη, οι συμμετέχοντες 
και τα μέλη του προσωπικού που 
εξαιρούνται δεν έχουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες που σχετίζονται με τους 
τομείς όπου θεωρείται ότι θα μπορούσαν
να προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προέκυψε από τις διαβουλεύσεις της εισηγήτριας με τους εκπροσώπους του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη αποσαφήνισης της σύγκρουσης 
συμφερόντων. Το ανωτέρω κείμενο προτάθηκε από την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου.

Τροπολογία 42
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 με βάση την αξία 
και τις αποδεδειγμένες ικανότητες στον 
διοικητικό και διαχειριστικό τομέα, 
καθώς και τα προσόντα και την εμπειρία 
του στο θέμα, με βάση κατάλογο τριών 
τουλάχιστον υποψηφίων που προτείνει η 
Επιτροπή, αφού ακουστεί η γνώμη του 
εκπροσώπου που έχει ορίσει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το διοικητικό 
συμβούλιο λαμβάνει την απόφασή του με 
την πλειοψηφία των τριών τετάρτων των 
μελών του.
2. Η θητεία του διευθύνοντος συμβούλου 
είναι πενταετής. Η θητεία αυτή μπορεί να
παραταθεί, κατόπιν προτάσεως της 
Επιτροπής, αφού ακουστεί η γνώμη του 
εκπροσώπου που έχει οριστεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά από 
αξιολόγηση, μία φορά και για περίοδο που 
δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.
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Αιτιολόγηση

Οι δύο αυτές νομοθετικές διατάξεις αντλήθηκαν από την έκθεση Gargani (A6-0355/2005) που 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 13 Δεκεμβρίου 2005, αλλά εκκρεμεί ακόμη 
ενώπιον του Συμβουλίου. Η πρόταση της Επιτροπής και η εν λόγω έκθεση αφορούν τη θητεία 
του εκτελεστικού διευθυντή της ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής του GNSS. Είναι, λοιπόν, εύλογο 
να ισχύσει η ίδια νομική διαδικασία και για τον διευθύνοντα σύμβουλο της «κοινής επιχείρησης 
SESAR».

Τροπολογία 43
Παράρτημα, άρθρο 8, παράγραφος 1

Προκειμένου να εκτελεστούν τα 
καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 1 του 
παρόντος κανονισμού, η κοινή επιχείρηση 
συνάπτει με το Eurocontrol συμφωνία 
σύμφωνα με την οποία:

1. Προκειμένου να εκτελεστούν τα 
καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 1 του 
παρόντος κανονισμού, η κοινή επιχείρηση 
συνάπτει ειδικές συμφωνίες με τα μέλη 
της. 

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη λογική της τροπολογίας για το άρθρο 3, όλα τα μέλη της κοινής επιχείρησης 
πρέπει να συνάπτουν συμφωνίες.

Τροπολογία 44
Παράρτημα, άρθρο 8, σημεία α) και β)

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·

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 της 
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 
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κατά τη «φάση της ανάπτυξης» και πρέπει να συνεκτιμηθεί με την τροπολογία για το άρθρο 8
παράγραφος 1 του παραρτήματος.

Τροπολογία 45
Παράρτημα, άρθρο 8, παράγραφος 1 β (νέα)

1β. Ειδικές συμφωνίες συνάπτονται 
επίσης με:
α) την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Διαστήματος, και
β) το συμβουλευτικό όργανο του κλάδου.
Τα σχέδια των συμφωνιών υποβάλλονται 
στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο προς ενημέρωση.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι απαραίτητη βάσει των προηγούμενων τροπολογιών για το άρθρο 3 και 
το άρθρο 8 παράγραφος 1. Επιπλέον, η υποβολή του σχεδίου συμφωνίας στο Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο αποτελεί ορθή εφαρμογή της αναθεωρημένης απόφασης του Συμβουλίου για την 
επιτροπολογία.

Τροπολογία 46
Παράρτημα, άρθρο 11, παράγραφος 1

[ 1. Τα έσοδα της κοινής επιχείρησης 
προέρχονται από εισφορές των μελών και 
από πιθανή εισφορά επί των τελών 
αεροναυτιλίας κατά την έννοια του άρθρου 
15 παράγραφος 3 στοιχείο ε) δεύτερη 
περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
550/2004. ]

[ 1. Τα έσοδα της κοινής επιχείρησης 
προέρχονται από εισφορές των μελών και 
από εισφορά επί των τελών αεροναυτιλίας 
κατά την έννοια του άρθρου 15 
παράγραφος 3 στοιχείο ε) δεύτερη 
περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
550/2004. ]

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προκύπτει από την τροπολογία για το άρθρο 4 του κανονισμού και 
ουσιαστικά αναστέλλεται [...].

Τροπολογία 47
Παράρτημα, άρθρο 11, παράγραφος 3

3. Τα μέλη που προβλέπονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 δεύτερη και τρίτη 

3. Τα μέλη που προβλέπονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 δεύτερη και τρίτη 
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περίπτωση δεσμεύονται να καταβάλουν 
αρχική εισφορά 10 εκατ. € τουλάχιστον 
εντός προθεσμίας ενός έτους από τη στιγμή 
της αποδοχής της προσχώρησης στην 
κοινή επιχείρηση. Το ποσό αυτό μειώνεται 
στα 5 εκατ. € για τα μέλη που 
εγγράφονται στην κοινή επιχείρηση εντός 
των 12 μηνών από τη σύστασή της.

περίπτωση δεσμεύονται να καταβάλουν 
αρχική εισφορά 10 εκατ. € τουλάχιστον 
εντός προθεσμίας ενός έτους από τη στιγμή 
της αποδοχής της προσχώρησης στην 
κοινή επιχείρηση. 

Αιτιολόγηση

Η ευνοϊκή ρήτρα αυτή συνιστά διάκριση έναντι των λοιπών μελών που αναφέρονται στο άρθρο
1 παράγραφος 1 σχετικά με τα ιδρυτικά μέλη.

Τροπολογία 48
Παράρτημα, άρθρο 11, παράγραφος 5

5. Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν 
εισφορές σε είδος. Οι εισφορές αυτές θα 
αποτιμηθούν ανεξάρτητα ως προς την αξία 
τους και τη σκοπιμότητά τους για την 
πραγμάτωση των αποστολών της κοινής 
επιχείρησης.

5. Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν 
εισφορές σε είδος, οι οποίες ορίζονται 
στις συμφωνίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 8 του παραρτήματος. Οι εισφορές 
αυτές θα αποτιμηθούν ανεξάρτητα ως προς 
την αξία τους και τη σκοπιμότητά τους για 
την πραγμάτωση των αποστολών της 
κοινής επιχείρησης.

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή προκύπτει από την τροπολογία για το άρθρο 8 παράγραφος 1α (νέα) του 
παραρτήματος.

Τροπολογία 49
Παράρτημα, άρθρο 11, παράγραφος 6

6. Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει 
στην Επιτροπή το ύψος και τη βάση της 
εκτίμησης της εισφοράς επί των τελών 
αεροναυτιλίας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προκύπτει από την τροπολογία για το άρθρο 4 του Κανονισμού.
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Τροπολογία 50
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, 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. Παρόμοια πρόταση έγινε και από την 
ομάδα εργασίας της Επιτροπής.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Το 2004, η νομοθεσία για τον ευρωπαϊκό ενιαίο ουρανό θέτει τις θεσμικές και ρυθμιστικές 
βάσεις για την ενοποιημένη και διαλειτουργική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Σήμερα, βρισκόμαστε στο στάδιο της εφαρμογής του ενιαίου ουρανού και καθίσταται 
επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος της ανάπτυξης των απαιτούμενων 
τεχνολογιών.

Για τον σκοπό αυτόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το ευρωπαϊκό σχέδιο για τον 
εκσυγχρονισμό της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR), σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) και, όπως προβλέπεται, με τη
χρηματοδοτική στήριξη του ιδιωτικού τομέα. Η συγκρότηση αυτή αποτελεί μια εταιρική 
σχέση ιδιωτικού-δημόσιου τομέα (ΕΣΙΔΤ) με τριμερή χρηματοδοτική συνεισφορά.

Στόχος του SESAR είναι η σύσταση μιας κοινής επιχείρησης για την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Γιατί είναι απαραίτητο το SESAR;

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, έως το 2025 αναμένεται διπλασιασμός ή ακόμη και 
τριπλασιασμός του όγκου της εναέριας κυκλοφορίας. Ο τομέας συμβάλλει, εξάλλου, στο 
ευρωπαϊκό ΑΕγχΠ με 220 δισεκατομμύρια ευρώ και απασχολεί 3,1 εκατομμύρια 
εργαζόμενους.

Η συμφόρηση στις υποδομές των αερομεταφορών, ιδίως στον τομέα της διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας, είναι αναπόφευκτη, ιδίως μάλιστα τη στιγμή που τα σημερινά 
συστήματα ΔΕΚ βασίζονται σε τεχνικές που αναπτύχθηκαν πριν από είκοσι ή ακόμη και 
περισσότερα χρόνια. Την εποχή των δορυφορικών επικοινωνιών, του GALILEO και του 
δικτύου υψηλής ταχύτητας, οι χειριστές και οι ελεγκτές εξακολουθούν να επικοινωνούν με 
ασύρματους.

Το σημερινό σύστημα είναι σε θέση να διασφαλίζει τη λειτουργία και την ασφάλεια της 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, αλλά είναι σαφές ότι πλησιάζει τα όριά του. Οι 
υποδομές διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, κατακερματισμένες και μερικώς μόνον
διαλειτουργικές, δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος: 
ενισχυμένη ασφάλεια, αύξηση της κυκλοφορίας, ενεργειακή αποδοτικότητα και 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Η ανάγκη καινοτομίας είναι επιτακτική.

Το SESAR, ως τεχνολογική πτυχή του ευρωπαϊκού ενιαίου ουρανού, πρέπει:

• να προσαρμόσει τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας στις νέες τεχνολογίες,

• να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη ρύθμιση των πτήσεων,

• να οργανώσει τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας,
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• να καθορίσει τους ρόλους και τις ευθύνες των εποπτικών αρχών και των παρόχων 
υπηρεσιών.

Σήμερα, απαιτείται η αξιοποίηση των συστημάτων αεροπλοΐας που επιτρέπουν την 
αυτοματοποιημένη και σε πραγματικό χρόνο διαχείριση της πορείας των αεροσκαφών. 
Ωστόσο, η εισηγήτρια, υιοθετώντας μια πιο προωθημένη θέση, τονίζει ότι πρέπει να 
διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των δύο συστημάτων, του SESAR και του GALILEO.

Εκτός από τον αντίκτυπο στην ασφάλεια, και ο αντίκτυπος στο περιβάλλον είναι επίσης 
σημαντικός. Η Επιτροπή εκτιμά ότι θα προκύψει μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 4 έως 6% ανά πτήση.

Περιεχόμενο του SESAR:

Η νέα γενιά συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας θα ενσωματώνει πολύπλοκες 
συνδέσεις μεταξύ εδάφους και αεροσκάφους, καθώς και αυτοματοποιημένα εργαλεία για 
τους ελεγκτές και τους χειριστές. Καθώς η εναέρια κυκλοφορία είναι ουσιαστικά διεθνής, η 
εφαρμογή πρέπει να γίνει με συγχρονισμένο τρόπο. Τη στιγμή που υπάρχουν εγκατεστημένα
στο έδαφος 60 διαφορετικά συστήματα ΔΕΚ και πραγματοποιούν πτήσεις περίπου 5.000 
αεροσκάφη, το SESAR θα καλύψει το νομοθετικό κενό και θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, με τα νομοθετικά μέτρα του ενιαίου ουρανού, να συγχρονίσει αποτελεσματικά την 
εφαρμογή της νέας τεχνολογίας. Σημειώνεται ότι το SESAR προσφέρει κοινοτική 
προστιθέμενη αξία, καθώς κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αναπτύξει μόνο του παρόμοιο 
σύστημα.

Η κοινή επιχείρηση SESAR είναι έως σήμερα η πρώτη εταιρική σχέση ιδιωτικού-δημόσιου
τομέα που πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Το σχέδιο διαρθρώνεται σε τρεις φάσεις. 

Η φάση του καθορισμού: κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής, η οποία άρχισε το 2005 και θα 
διαρκέσει μέχρι το 2007, θα καθοριστεί ο χάρτης πορείας (γενικό σχέδιο ΔΕΚ), δηλαδή οι 
τεχνολογίες που πρέπει να αναπτυχθούν και οι τρόποι οργάνωσης. Τα 60 εκατομμύρια ευρώ 
της χρηματοδότησης προέρχονται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το Eurocontrol 
(50/50). 

Η φάση της ανάπτυξης (2008-2013): κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής, θα σχεδιαστούν τα 
συστήματα και θα κατασκευαστούν τα βασικά στοιχεία· το κόστος της εκτιμάται σε περίπου 
300 εκατομμύρια ευρώ ετησίως (1/3 από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, 1/3 από την 
Eurocontrol, 1/3 από τον ιδιωτικό τομέα).

Η φάση της εφαρμογής (2014-2020)· σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, η φάση 
αυτή θα χρηματοδοτηθεί από τον ιδιωτικό τομέα και θα περιλαμβάνει την ευρεία εφαρμογή 
του σχεδίου στην Ευρώπη και τις συνδεδεμένες χώρες.

Θέση της εισηγήτριας:

Η εισηγήτρια οφείλει να υπενθυμίσει ότι η τήρηση του χρονοδιαγράμματος αυτού έχει 
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καθοριστική σημασία για την επιτυχία του προγράμματος. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν και αυτές ένα σύστημα νέας γενιάς για τη διαχείριση της 
εναέριας κυκλοφορίας. Είναι σημαντικό για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα να 
διασφαλίσουμε το τεχνολογικό μας προβάδισμα.

Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη συγκρότηση της κοινής επιχείρησης SESAR αφήνει, 
ωστόσο, εκκρεμή ορισμένα βασικά προβλήματα όπως ο ακριβής καθορισμός των φάσεων, οι 
εγγυήσεις για τη χρηματοδοτική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, οι δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων, ο εσωτερικός κανονισμός της κοινής 
επιχείρησης και η αναθεώρησή του, η διαδικασία προσχώρησης νέων κρατών, το δικαίωμα 
ψήφου στο διοικητικό συμβούλιο και, τέλος, η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η εισηγήτρια θεωρεί απαραίτητο να δοθούν διευκρινίσεις όσον αφορά τον καθορισμό των 
φάσεων. Οι τροπολογίες καθορίζουν με σαφή τρόπο τις τρεις φάσεις του SESAR και 
περιορίζουν τη σύσταση της κοινής επιχείρησης στη δεύτερη φάση. Η Επιτροπή πρέπει να
υποβάλει νομοθετική πρόταση για τον καθορισμό της τρίτης φάσης.

Η εισηγήτρια υπογραμμίζει, επίσης, τη σημασία της θέσπισης μιας ρήτρας αναθεώρησης 
του στόχου, της διοίκησης και της διάρκειας της κοινής επιχείρησης. Δεδομένων των 
προβλημάτων που παρουσιάστηκαν όσον αφορά την εκκίνηση του GALILEO, είναι 
απαραίτητο να υπάρξει πρόβλεψη για τέτοια εμπόδια.

Για την προσχώρηση νέων μελών στην κοινή επιχείρηση, η εισηγήτρια ζητεί να προβλέπεται 
η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Δεδομένου ότι η κοινή 
επιχείρηση έχει χαρακτήρα ΕΣΙΔΤ, είναι επίσης σημαντικό να καθοριστούν συγκεκριμένοι 
όροι για την προσχώρηση. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα νέα μέλη έχουν ήδη συνάψει 
προηγουμένως με την Ένωση μια συμφωνία στον τομέα της εναέριας κυκλοφορίας. Πρέπει 
επίσης να προσκομίζουν αποδεικτικά για την εμπειρία τους στον τομέα της ΔΕΚ, τη 
συνεισφορά τους στην εφαρμογή του γενικού σχεδίου, τη χρηματοδοτική τους συνεισφορά 
και τις δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων.

Χρηματοδότηση:
Καθώς η πρώτη φάση του σχεδίου χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και το Eurocontrol, πρέπει να καθοριστούν οι όροι συνεισφοράς του ιδιωτικού τομέα 
στη δεύτερη φάση. Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης 
προβλέπει τη χρηματοδοτική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη φάση της ανάπτυξης του 
προγράμματος, θεσπίζοντας μια πιθανή εισφορά επί των τελών της αεροναυτιλίας.

Φάση Έτη Χρηματοδότηση Φορείς

Καθορισμός 2005-2007 60 εκατομμύρια ευρώ:
Eurocontrol (30 εκατ. ευρώ)
Κοινότητα (30 εκατ. ευρώ)

Eurocontrol

Ανάπτυξη 2008-2013 300 εκατομμύρια ευρώ
ετησίως:
Κοινότητα (100 εκατ. ευρώ)

Κοινή
Επιχείρηση
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Eurocontrol (100 εκατ. ευρώ)
Βιομηχανία και άλλοι (100 
εκατ. ευρώ)

Εφαρμογή 2014-2020 Βιομηχανία Βιομηχανία

(Πηγή COM(2005)0602, σελ. 9)

Από τα ανωτέρω φαίνεται πως η προσχώρηση ιδιωτικών επιχειρήσεων στην κοινή επιχείρηση 
μπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις συμφερόντων. Συγκρούσεις συμφερόντων 
δημιουργούνται όταν ένα μέλος της κοινής επιχείρησης, από τον ιδιωτικό ή τον δημόσιο 
φορέα, δύναται να εκμεταλλευτεί την επαγγελματική ή επίσημη ιδιότητά του. Τα συμφέροντα 
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα διαφέρουν επίσης σημαντικά. Ενώ το πρόγραμμα έχει 
ουσιαστικά εμπορικό ενδιαφέρον για τον ιδιωτικό τομέα, ο δημόσιος τομέας επιδιώκει 
άλλους στόχους, οι οποίοι αφορούν το κοινό συμφέρον, και πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
ενεργεί ανεξάρτητα από τα βιομηχανικά ή εμπορικά συμφέροντα.

Ένα από τα ουσιώδη καθήκοντα της κοινής επιχείρησης είναι η προετοιμασία και η εκτέλεση 
των προσκλήσεων προς υποβολή προσφορών για τη φάση της ανάπτυξης. Για την αποφυγή 
των συγκρούσεων συμφερόντων, τα μέλη της κοινής επιχείρησης πρέπει να προστατεύονται 
από δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων. Στο τέλος της διαδικασίας, θα συναφθούν μεταξύ 
της κοινής επιχείρησης και των μελών της ειδικές συμβάσεις, όπου θα καθορίζονται οι 
ουσιαστικοί, τεχνικοί και χρηματοδοτικοί όροι.

Αποσαφηνίζεται, επίσης, ο ρόλος του Eurocontrol, ιδρυτικού μέλους της κοινής επιχείρησης. 
Οι όροι γνωστοποίησης και χρήσης των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τη φάση του 
καθορισμού θα πρέπει να αποσαφηνιστούν με ειδικές συμφωνίες που θα συναφθούν με την 
κοινή επιχείρηση.

Συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι η πρόταση δεν αναφέρεται καθόλου στην αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή, ενώ ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης θα 
πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τον κοινό προϋπολογισμό. Δεδομένου ότι θα απασχολεί 
προσωπικό και θα λαμβάνει χρηματοδότηση από την Κοινότητα, η κοινή επιχείρηση θα 
πρέπει να τηρεί τις γενικές δημοσιονομικές διαδικασίες, ώστε να είναι δυνατός ο καλύτερος 
έλεγχος των δραστηριοτήτων της και η βελτίωση της παρακολούθησης των διοικητικών 
δαπανών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να καλείται να γνωμοδοτεί για τον διορισμό 
του διευθύνοντος συμβούλου, για τις αλλαγές του εσωτερικού κανονισμού, για την 
ενδεχομένη παράταση της χρηματοδότησης της κοινής επιχείρησης και θα έπρεπε να 
συμμετέχει ως παρατηρητής στο διοικητικό συμβούλιο.

Δεδομένων των πολλών και σημαντικών καθηκόντων του διοικητικού συμβουλίου, θα 
πρέπει να εξευρεθεί μια καλύτερη ισορροπία όσον αφορά την εκπροσώπηση, βάσει των 
ακόλουθων κριτηρίων: δημόσιοι οργανισμοί, διακυβερνητικοί οργανισμοί, ιδιωτικός τομέας. 
Το δικαίωμα ψήφου θα εξισορροπείται και θα σταθμίζεται σε συνάρτηση με τη 
χρηματοδοτική συνεισφορά.
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Για τον διορισμό του διευθύνοντος συμβούλου, η Επιτροπή, αφού συμβουλευτεί τον 
εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να υποβάλει στο διοικητικό 
συμβούλιο έναν κατάλογο τριών υποψηφίων. Η θητεία, πενταετούς διάρκειας, ανανεώνεται 
για μέγιστη περίοδο τριών ετών.

Συμπεράσματα:

• Το SESAR θα είναι η πρώτη κοινή επιχείρηση που θα βασίζεται σε εταιρική σχέση
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΕΣΙΔΤ) και θα δημιουργήσει, έτσι, προηγούμενο.

• Το SESAR και το GALILEO είναι παράλληλα σχέδια με καθορισμένους 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και οικονομικές αποδόσεις.

• Το SESAR και η νομοθεσία για τον ενιαίο ουρανό θα μπορέσουν να διασφαλίσουν τη 
δημιουργία πολλών και σταθερών θέσεων απασχόλησης· η ευκαιρία αυτή αποτελεί 
ένα ακόμη επιχείρημα υπέρ της υλοποίησής του σχεδίου.
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