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Christine De Veyrac A7-0195/2010 

∆ιερεύνηση και πρόληψη αεροπορικών ατυχηµάτων και συµβάντων 
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_____________________________________________________________ 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

(1) Πρέπει να εξασφαλισθεί στην Ευρώπη 

υψηλό γενικό επίπεδο ασφαλείας της 

πολιτικής αεροπορίας και να καταβληθεί 

κάθε προσπάθεια προκειµένου να µειωθεί 

ο αριθµός ατυχηµάτων και συµβάντων, 

ώστε οι καταναλωτές να έχουν 
εµπιστοσύνη στις αεροπορικές µεταφορές. 

(1) Πρέπει να εξασφαλισθεί στην Ευρώπη 

υψηλό γενικό επίπεδο ασφαλείας της 

πολιτικής αεροπορίας και να καταβληθεί 

κάθε προσπάθεια προκειµένου να µειωθεί 

ο αριθµός ατυχηµάτων και συµβάντων, 

ώστε το κοινό να έχει εµπιστοσύνη στις 
αεροπορικές µεταφορές. 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος αυτός είναι καταλληλότερος. 

 

Τροπολογία 2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Η γνωστοποίηση, η ανάλυση και η 
διάδοση των πορισµάτων σχετικά µε 
συµβάντα που αφορούν την ασφάλεια 
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έχουν θεµελιώδη σηµασία για τη 
βελτίωση της ασφάλειας στην εναέρια 
κυκλοφορία. Εποµένως, πριν από τις 31 
∆εκεµβρίου 2011 η Επιτροπή θα πρέπει 
να υποβάλει πρόταση τροποποίησης της 
οδηγίας 2003/42/ΕΚ για την αναφορά 
περιστατικών στην πολιτική αεροπορία.  

Αιτιολόγηση 

Για λόγους συνέπειας, κάθε αλλαγή στους κανόνες αναφοράς περιστατικών που εισάγει ο παρών 

κανονισµός πρέπει να ενσωµατωθεί αµέσως σε µια νέα εκδοχή της αναφερθείσας οδηγίας. 

 

Τροποποίηση  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

(7) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφαλείας 

της Αεροπορίας εκτελεί, για λογαριασµό 

των κρατών µελών, τις λειτουργίες και τα 

καθήκοντα του κράτους σχεδιασµού, 

κατασκευής και καταχώρισης όσον αφορά 

την έγκριση σχεδιασµού, όπως ορίζεται 

στη Σύµβαση του Σικάγου και τα 

παραρτήµατά της, και συνεπώς πρέπει να 

εκπροσωπείται κατά τη διάρκεια 

διερεύνησης, ώστε να συµβάλλει στην 

αποτελεσµατικότητά της και στην 

ασφάλεια του αεροναυπηγικού 

σχεδιασµού, χωρίς να θίγεται η 

ανεξαρτησία της διερεύνησης. 

(7) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφαλείας 

της Αεροπορίας εκτελεί, για λογαριασµό 

των κρατών µελών, τις λειτουργίες και τα 

καθήκοντα του κράτους σχεδιασµού, 

κατασκευής και καταχώρισης όσον αφορά 

την έγκριση σχεδιασµού, όπως ορίζεται 

στη Σύµβαση του Σικάγου και τα 

παραρτήµατά της, και συνεπώς, σύµφωνα 
µε το παράρτηµα 13 στη Σύµβαση του 
Σικάγου, πρέπει να εκπροσωπείται κατά τη 
διάρκεια διερεύνησης, ώστε να συµβάλλει 

στην αποτελεσµατικότητά της και στην 

ασφάλεια του αεροναυπηγικού 

σχεδιασµού, χωρίς να θίγεται η 

ανεξαρτησία της διερεύνησης. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Λόγω των αυξηµένων αρµοδιοτήτων 

του σε θέµατα ασφαλείας, ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισµός Ασφαλείας της Αεροπορίας 

πρέπει επίσης να συµµετέχει στην 

ανταλλαγή δεδοµένων που 

(8) Λόγω των αυξηµένων αρµοδιοτήτων 

του σε θέµατα ασφαλείας, ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισµός Ασφαλείας της Αεροπορίας 

πρέπει επίσης να συµµετέχει στην 

ανταλλαγή δεδοµένων που 
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πραγµατοποιείται µέσω των συστηµάτων 

αναφοράς περιστατικών· τα δεδοµένα αυτά 

πρέπει να προστατεύονται από την χωρίς 

άδεια χρήση ή δηµοσιοποίησή τους. 

πραγµατοποιείται µέσω των συστηµάτων 

αναφοράς περιστατικών και να τα αναλύει, 
σε συνεργασία µε όλα τα κράτη µέλη. Τα 
πορίσµατα των αναλύσεων θα πρέπει να 
κοινοποιούνται σε όλες τις εθνικές αρχές 
διερεύνησης ατυχηµάτων    των κρατών 
µελών. Τα δεδοµένα αυτά πρέπει να 
προστατεύονται από την χωρίς άδεια 

χρήση ή δηµοσιοποίησή τους. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Οι διερευνήσεις ατυχηµάτων και 

συµβάντων πρέπει να διενεργούνται από 

ανεξάρτητη αρχή, ή υπό τον έλεγχό της, 

ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις 

συµφερόντων και τυχόν εξωτερικές 

παρεµβάσεις στον καθορισµό των αιτίων 
των ερευνούµενων συµβάντων. 

(10) Οι διερευνήσεις ατυχηµάτων και 

συµβάντων πρέπει να διενεργούνται από 

ανεξάρτητη αρχή, ή υπό τον έλεγχό της, 

ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις 

συµφερόντων και τυχόν εξωτερικές 

παρεµβάσεις στον καθορισµό των 

παραγόντων που συνέβαλαν στα 
ερευνώµενα συµβάντα  

Αιτιολόγηση 

Η χρήση του όρου "αίτια" θα µπορούσε να δηµιουργήσει σοβαρά νοµικά προβλήµατα αφήνοντας 

να εννοηθεί ότι υπάρχει ενοχή και/ή ευθύνη. Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας 

(ICAO) έχει αναγνωρίσει την ανάγκη διαχωρισµού της ορολογίας ασφαλείας από τη δικαστική 

ορολογία. Προτείνεται συνεπώς η αντικατάσταση του όρου "αίτια" από τον όρο "παράγοντες". 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Οι αρχές διερεύνησης βρίσκονται 
στο επίκεντρο της διαδικασίας έρευνας. 
Το έργο τους είναι κεφαλαιώδους 
σηµασίας για τον προσδιορισµό των 
αιτίων ενός ατυχήµατος ή συµβάντος. 
Είναι εποµένως απαραίτητο να έχουν τη 
δυνατότητα διενέργειας ερευνών χωρίς 
καµία πίεση και µε πλήρη ανεξαρτησία 
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έναντι των ρυθµιστικών και δικαστικών 
αρχών, προς όφελος της προστασίας του 
της δηµόσιας ασφάλειας. Οι αρχές 
διερεύνησης πρέπει να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τα 
στοιχεία που χρειάζονται για να 
διευκολυνθεί η διεξαγωγή µιας 
αποτελεσµατικής τεχνικής διερεύνησης, 
συµπεριλαµβανοµένης της άµεσης και 
άνευ όρων πρόσβασης στον τόπο του 
ατυχήµατος, στα συντρίµµατα του 
αεροσκάφους, στα συστατικά του µέρη 
και στα σχετικά έγγραφα, χωρίς 
περιορισµούς από τυχόν κατάσχεση που 
θα διατάξει η δικαστική αρχή. Οι αρχές 
διερεύνησης πρέπει να διαθέτουν τα 
οικονοµικά και ανθρώπινα µέσα για τη 
διενέργεια ουσιαστικών και 
αποτελεσµατικών ερευνών. 

Αιτιολόγηση 

Εξασφάλιση αποτελεσµατικής προληπτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας, για την 

προστασία της δηµόσιας ασφαλείας, µε το να επιτρέπεται στις αρχές διερεύνησης, παράλληλα µε 

την εκκίνηση των ερευνών εκ µέρους των δικαστικών αρχών, να έχουν εγκαίρως όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία για την οµαλή και αποτελεσµατική διεξαγωγή της έρευνας ασφαλείας, 

συµπεριλαµβανοµένης της άµεσης πρόσβασης στους χώρους και τα αντικείµενα του ατυχήµατος, 

χωρίς τους περιορισµούς που συνεπάγεται η κατάσχεση στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας. Οι 

ανάγκες της πρόληψης δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από τις δικαστικές προθεσµίες. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Ο συντονιστικός ρόλος των αρχών 

διερεύνησης σε θέµατα ασφαλείας 

πτήσεων πρέπει να αναγνωρισθεί σε 

κοινοτικό πλαίσιο και να ληφθεί υπόψη η 

ήδη υπάρχουσα συνεργασία µεταξύ τους 

και οι διαθέσιµοι στα κράτη µέλη πόροι, οι 

οποίοι πρέπει να αξιοποιηθούν µε τον 

αποδοτικότερο τρόπο· αυτό είναι δυνατόν 

να επιτευχθεί κάλλιστα µε τη δηµιουργία 

ευρωπαϊκού ∆ικτύου των αρχών 

διερεύνησης αεροπορικών ατυχηµάτων (το 

∆ίκτυο). 

(12) Ο συντονιστικός ρόλος των αρχών 

διερεύνησης σε θέµατα ασφαλείας 

πτήσεων πρέπει να αναγνωρισθεί και να 
ενισχυθεί σε κοινοτικό πλαίσιο και να 
ληφθεί υπόψη η ήδη υπάρχουσα 

συνεργασία µεταξύ τους και οι διαθέσιµοι 

στα κράτη µέλη πόροι, οι οποίοι πρέπει να 

αξιοποιηθούν µε τον αποδοτικότερο τρόπο· 

αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί κάλλιστα 

µε τη δηµιουργία ευρωπαϊκού ∆ικτύου των 

αρχών διερεύνησης αεροπορικών 

ατυχηµάτων (το ∆ίκτυο). 
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Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Το ∆ίκτυο πρέπει να παρέχει 
ουσιαστική προστιθέµενη αξία στον 
τοµέα της αεροπορικής ασφάλειας. Για 
την επίτευξη του στόχου αυτού, οι 
αποστολές και τα καθήκοντα του ∆ικτύου 
πρέπει να προσδιορίζονται σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο από τον παρόντα κανονισµό.  

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Τα κράτη µέλη πρέπει να µεριµνούν, 

σύµφωνα µε την νοµοθεσία που ισχύει 

όσον αφορά τις αρµοδιότητες των αρχών 

που είναι υπεύθυνες για τη δικαστική 

έρευνα και, κατά περίπτωση, σε στενή 

συνεργασία µαζί τους, να εξασφαλίζουν 

ότι οι αρχές που είναι αρµόδιες για την 

τεχνική διερεύνηση αεροπορικών 

ατυχηµάτων και συµβάντων εκτελούν τα 

καθήκοντά τους υπό τις καλύτερες 
δυνατές συνθήκες· επίσης, δεν πρέπει να 
διακυβευθούν οι στόχοι δικαστικής 
έρευνας. 

(15) Τα κράτη µέλη πρέπει να µεριµνούν, 

σύµφωνα µε την νοµοθεσία που ισχύει 

όσον αφορά τις αρµοδιότητες των αρχών 

που είναι υπεύθυνες για τη δικαστική 

έρευνα και, κατά περίπτωση, σε στενή 

συνεργασία µαζί τους, να εξασφαλίζουν 

ότι οι αρχές που είναι αρµόδιες για την 

τεχνική διερεύνηση αεροπορικών 

ατυχηµάτων και συµβάντων εκτελούν τα 

καθήκοντά τους χωρίς παρεµπόδιση, ενώ 
µεριµνούν για τη δέουσα απόδοση 
δικαιοσύνης. 

Αιτιολόγηση 

Το κείµενο για αυτή την τροπολογία προέρχεται από το παράρτηµα 13 του ∆ΟΠΑ και αντανακλά 

καλύτερα τη διάκριση της δικαστικής έρευνας από τη διερεύνηση του ατυχήµατος. Όσοι 

διερευνούν το ατύχηµα δεν µπορεί να λαµβάνουν υπόψη τους στόχους των δικαστικών αρχών και 

το αντίστροφο. Πρέπει να δοθούν επιπλέον κατευθύνσεις ως προς το πώς θα συντονίζονται οι δύο 

διαδικασίες (βλ. και τροπολογία στο άρθρο 13, παράγραφος 3). 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Το σύστηµα ασφαλείας της πολιτικής 

αεροπορίας βασίζεται στα δεδοµένα και τα 

διδάγµατα που εξάγονται από ατυχήµατα 

και συµβάντα, τα οποία απαιτούν αυστηρή 

εφαρµογή της εµπιστευτικότητας 

προκειµένου να εξασφαλισθούν στο 

µέλλον πολύτιµες πηγές πληροφοριών· εν 

προκειµένω, οι ευαίσθητες πληροφορίες 

ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται 

για σκοπούς άλλους από εκείνους της 

πρόληψης ατυχηµάτων και συµβάντων, 

εκτός εάν υφίσταται επιτακτικό δηµόσιο 
συµφέρον από τη δηµοσιοποίησή τους. 

(17) Το σύστηµα ασφαλείας της πολιτικής 

αεροπορίας βασίζεται στα δεδοµένα και τα 

διδάγµατα που εξάγονται από ατυχήµατα 

και συµβάντα, τα οποία απαιτούν αυστηρή 

εφαρµογή της εµπιστευτικότητας 

προκειµένου να εξασφαλισθούν στο 

µέλλον πολύτιµες πηγές πληροφοριών· στο 
πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να τηρείται η 
αρχή του «πνεύµατος δικαιοσύνης», 
σύµφωνα µε την οποία δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις στο προσωπικό για πράξεις, 
παραλείψεις ή αποφάσεις που σχετίζονται 
µε την εµπειρία και την κατάρτισή του, 
αλλά δεν είναι ανεκτές η βαριά αµέλεια, 
οι εκ προθέσεως παραβάσεις και οι 
πράξεις καταστροφής. Εν προκειµένω, οι 
ευαίσθητες πληροφορίες ασφαλείας δεν 

πρέπει να χρησιµοποιούνται για σκοπούς 

άλλους από εκείνους της πρόληψης 

ατυχηµάτων και συµβάντων. Ωστόσο, 
µολονότι ορισµένα είδη στοιχείων πρέπει 
να παραµένουν αυστηρώς εµπιστευτικά, 
είναι σηµαντικό, τόσο για τις οικογένειες 
των θυµάτων όσο και την εύρυθµη 
λειτουργία της δικαιοσύνης, η δικαστική 
αρχή να έχει πρόσβαση σε ορισµένα 
στοιχεία και περιστατικά χρήσιµα για τη 
δικαστική έρευνα. 

 Τούτο πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις 
σχετικές οδηγίες ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες 
παραµένουν εµπιστευτικές µετά την 
ολοκλήρωση του έργου των δικαστικών 
αρχών. 

 Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θέσουν σε 
εφαρµογή νόµους που αποτρέπουν τη µη 
ενδεδειγµένη χρήση ευαίσθητων 
πληροφοριών σχετικά µε την ασφάλεια. 

Αιτιολόγηση 

Η αρχή του "πνεύµατος δικαιοσύνης" πρέπει να µνηµονεύεται. Αναγνωρίζεται ότι έχει ευεργετική 
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επίδραση στην ασφάλεια των αεροπορικών µεταφορών.  

∆εν πρέπει να υπάρχουν απόλυτα στεγανά µεταξύ της διερεύνησης και της δικαστικής έρευνας, 

αλλά πρέπει να είναι δυνατή η διαβίβαση στη δικαστική αρχή µόνο ορισµένων δεδοµένων. 

Πρέπει να καθοριστεί µε σαφήνεια ποια θα είναι αυτά τα δεδοµένα. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17α) Ένα ατύχηµα εγείρει σειρά από 
ζητήµατα διαφορετικών και ενίοτε 
συγκρουόµενων δηµόσιων συµφερόντων, 
όπως η πρόληψη µελλοντικών 
ατυχηµάτων και η χρηστή διοίκηση της 
δικαιοσύνης. Αυτά κινούνται πέρα από τα 
επιµέρους συµφέροντα των 
εµπλεκόµενων πλευρών και πέρα από το 
συγκεκριµένο συµβάν. Η σωστή 
ισορροπία µεταξύ όλων των 
συµφερόντων, συµπεριλαµβανοµένων της 
ασφάλειας, της δικαιοσύνης και της 
προστασίας των θυµάτων και των 
εµπλεκόµενων προσώπων, είναι αναγκαία 
για τη διασφάλιση του γενικού δηµόσιου 
συµφέροντος. 

Αιτιολόγηση 

Ένα ατύχηµα είναι τραυµατική εµπειρία για τα θύµατα και τις οικογένειές τους αλλά και για την 

υπόλοιπη κοινωνία. Το ατύχηµα κινητοποιεί µια σειρά διαδικασιών: αναζήτηση και διάσωση, 

διερεύνηση του ατυχήµατος και δικαστικές διαδικασίες. Όλες αυτές οι διαδικασίες 

ανταποκρίνονται σε υπερισχύον δηµόσιο συµφέρον. Οι παράγοντες που συµµετέχουν σε αυτές τις 

διαδικασίες εργάζονται υπό έντονη πίεση για να παράσχουν έργο. Όλοι οι παράγοντες πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν τη σηµασία των άλλων διαδικασιών και να αποφεύγουν επιβλαβείς 

παρεµβάσεις σε αλλότριες διαδικασίες, για να διασφαλιστεί το γενικό δηµόσιο συµφέρον. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19α) Πολλά ατυχήµατα έχουν καταδείξει 
τις τεχνικές δυσκολίες για τον εντοπισµό 
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σε πραγµατικό χρόνο της θέσης των 
αεροσκαφών, ειδικά πάνω από τους 
ωκεανούς. Επιπλέον, τα στοιχεία που 
περιέχονται στους καταγραφείς των 
στοιχείων πτήσης, σήµερα µπορεί να 
ληφθούν µόνο όταν οι καταγραφείς 
ανευρεθούν και αναλυθούν. Οι πρόοδοι 
στην έρευνα, όσον αφορά τόσο τον 
εντοπισµό των αεροσκαφών σε 
πραγµατικό χρόνο όσο και την πρόσβαση 
στα στοιχεία που περιέχουν οι 
καταγραφείς πτήσης χωρίς να είναι 
απαραίτητη η φυσική παρουσία τους, 
αναµένεται να βελτιώσουν σηµαντικά τα 
µέσα που έχουν στη διάθεση τους οι 
πραγµατογνώµονες προκειµένου να 
προσδιορίζουν τα αίτια του ατυχήµατος 
µε παράλληλη βελτίωση της ικανότητας 
πρόληψης επαναλαµβανόµενων 
συµβάντων. Η εξέλιξη αυτή θα 
αποτελέσει σηµαντικό βήµα στον τοµέα 
της ασφάλειας των εναέριων µεταφορών. 
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υποστηριχθεί 
το πρόγραµµα OPTIMI (Oceanic Position 
Tracking Improvement & Monitoring) το 
οποίο διαχειρίζεται η κοινή επιχείρηση 
SESAR και να διατεθούν σε αυτό τα 
κατάλληλα οικονοµικά µέσα. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να ενθαρρυνθεί η πρωτοβουλία αυτή, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική βελτίωση 

της παρακολούθησης των αεροσκαφών καθώς και της πρόσβασης στις πληροφορίες που 

περιέχονται στα "µαύρα κουτιά". 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Η πείρα έχει δείξει ότι είναι δύσκολο 

να διατεθούν γρήγορα αξιόπιστες 

ονοµαστικές καταστάσεις επιβαινόντων 

και ότι οι καταστάσεις αυτές πρέπει να 

προστατεύονται από την χωρίς άδεια 

χρήση ή δηµοσιοποίησή τους. 

(20) Η πείρα έχει δείξει ότι είναι δύσκολο 

να διατεθούν γρήγορα αξιόπιστες 

ονοµαστικές καταστάσεις επιβαινόντων, 

αλλά έχει δείξει επίσης ότι είναι 
σηµαντικό να καθορίζεται η προθεσµία 
µετά την οποία µπορεί να ζητείται από 
την εταιρεία µια ονοµαστική κατάσταση. 
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Επίσης, οι καταστάσεις αυτές πρέπει να 
προστατεύονται από την χωρίς άδεια 

χρήση ή δηµοσιοποίησή τους. 

Αιτιολόγηση 

Πολλά πρόσφατα ατυχήµατα έκαναν φανερή την ανάγκη να προβλεφθεί και να καθοριστεί µια 

παρόµοια προθεσµία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Είναι δύσκολο να εντοπιστεί 
γρήγορα το κατάλληλο πρόσωπο που θα 
πρέπει να ενηµερωθεί για το θάνατο ενός 
επιβάτη σε περίπτωση ατυχήµατος. Θα 
πρέπει να προταθούν λύσεις για την 
αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος 
προς το συµφέρον τόσο των οικογενειών 
των θυµάτων όσο και των αεροπορικών 
εταιρειών. 

Αιτιολόγηση 

Με τον τρόπο αυτό θα µειωνόταν για τις οικογένειες η περίοδος αβεβαιότητας.  

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21α) Η παροχή βοήθειας στα θύµατα, τις 
οικογένειές τους ή τις ενώσεις τους 
πρέπει να διαχωρίζεται από τη 
διερεύνηση του ατυχήµατος καθαυτή. 
Ωστόσο, η αρχή διερεύνησης έχει την 
ευθύνη να παράσχει συναφή και έγκαιρη 
ενηµέρωση στις οικογένειες των θυµάτων 
και στους επιζώντες του ατυχήµατος. 
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Αιτιολόγηση 

Τα ατυχήµατα αποτελούν τραυµατικό σοκ για τους επιζώντες και τις οικογένειες των θυµάτων. 

Πρέπει να καθοριστεί σαφώς η ευθύνη για την παροχή βοήθειας και της αναγκαίας ενηµέρωσης, 

χωρίς όµως να τίθενται σε κίνδυνο οι στόχοι της έρευνας. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21β) Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται ο 
χειρισµός ενός ατυχήµατος και των 
συνεπειών του είναι καθοριστικός. Τα 
κράτη µέλη και οι αεροπορικές εταιρείες 
θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αντιµετωπίσουν µια µείζονα αεροπορική 
καταστροφή τόσο από 
τεχνικοοργανωτική και οικονοµική 
άποψη όσο και από την άποψη των 
σχέσεων µε τα θύµατα και τις οικογένειές 
τους. Επίσης, οι αρχές διερεύνησης θα 
πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην 
επικοινωνία µε τα θύµατα και τις 
οικογένειές τους. Τέλος, θα πρέπει να 
αναγνωριστεί ο ρόλος των ενώσεων 
οικογενειών των θυµάτων αεροπορικού 
ατυχήµατος. 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να µην µπορούν τα ΜΜΕ να ενηµερώνουν πιο γρήγορα τους 

οικείους από τις υπηρεσίες διερεύνησης. Θα πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες να ενηµερώνουν 

εκείνες πρώτες τις οικογένειες και τους οικείους, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν λάθη που 

µπορεί να προκαλέσουν µεγάλο κακό. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Η οδηγία 95/46/ΕΚ εφαρµόζεται για 

την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδοµένων σύµφωνα µε τον παρόντα 

(22) Η οδηγία 95/46/ΕΚ εφαρµόζεται για 

την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδοµένων σύµφωνα µε τον παρόντα 

κανονισµό. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται 
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κανονισµό. προσοχή όσον αφορά την προστασία των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε 
πρόκειται για δεδοµένα που προκύπτουν 
κατά την έρευνα είτε για δεδοµένα που 
αφορούν τους επιβάτες, τα θύµατα ή τους 
οικείους τους. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την 
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού 
πρέπει να εκδοθούν 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. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή 

πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
αποφασίσει τους διαδικαστικούς κανόνες 
και το πρόγραµµα εργασίας του ∆ικτύου 
που θεσπίζεται µε βάση τον παρόντα 
κανονισµό. 

(24) Θα πρέπει να διασφαλιστούν 
οµοιόµορφες συνθήκες εκτέλεσης ενόψει 
της έγκρισης του προγράµµατος εργασίας 
του ∆ικτύου και της προετοιµασίας 
συστάσεων του ∆ικτύου προς την 
Επιτροπή σχετικά µε την πτυχή που 
συνδέεται µε την εκπόνηση και την 
εφαρµογή ευρωπαϊκών πολιτικών και 
ρυθµίσεων που αφορούν τις έρευνες και 
την πρόληψη ατυχηµάτων στην πολιτική 
αεροπορία καθώς και τη βοήθεια στα 
θύµατα των αεροπορικών ατυχηµάτων 
και τις οικογένειές τους. 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 291 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι κανόνες και οι γενικές αρχές 
σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου από τα 
κράτη µέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την 
Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίζονται εκ 
των προτέρων, σύµφωνα µε τη συνήθη 
νοµοθετική διαδικασία. 

 Εν αναµονή του εν λόγω κανονισµού, 
εξακολουθεί να εφαρµόζεται η απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης 

Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων 

άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων 

που ανατίθενται στην Επιτροπή
1, 

εξαιρουµένης της κανονιστικής 
διαδικασίας µε έλεγχο, η οποία δεν 
εφαρµόζεται. 

1 EE L 184, 17.7.1999, σ.23. 1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. 
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Αιτιολόγηση 

Οι τροποποιήσεις αυτές επιβάλλονται από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, που 

τροποποιεί τους κανόνες σχετικά µε την επιτροπολογία. Η διαδικασία της επιτροπολογίας 

εξακολουθεί να εφαρµόζεται προσωρινά µέχρι την έγκριση του νέου κανονισµού σύµφωνα µε τη 

διαδικασία που θεσπίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας για τις εκτελεστικές πράξεις - άρθρο 291 της 

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (24α) Θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις δυνάµει του άρθρου 290 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο, ιδίως 
όσον αφορά τροποποιήσεις στο πλαίσιο 
του παραρτήµατος 13 της σύµβασης του 
ICAO, ορισµούς του άρθρου 2 και του 
παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού. 
Έχει ιδιαίτερη σηµασία να διενεργεί η 
Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, 
µεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εµπειρογνωµόνων. 

Αιτιολόγηση 

Η τροποποίηση αυτή ακολουθεί τη θέσπιση της διαδικασίας των "κατ' εξουσιοδότηση πράξεων" 

στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρο 290 της ΣΛΕΕ). Πρόκειται για την τυπική 

διατύπωση που χρησιµοποιεί το Κοινοβούλιο για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σε άλλα 

νοµοθετήµατα. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στόχος του παρόντος κανονισµού είναι να 

βελτιωθεί η ασφάλεια των αεροµεταφορών 

µε την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 

αποτελεσµατικότητας και ποιότητας των 

Στόχος του παρόντος κανονισµού, ιδίως µε 
την ίδρυση ∆ικτύου αρχών διερεύνησης 
αεροπορικών ατυχηµάτων, είναι να 
βελτιωθεί η ασφάλεια των αεροµεταφορών 
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ευρωπαϊκών ερευνών ασφαλείας της 

αεροπορίας, µε µόνο σκοπό την πρόληψη 

ατυχηµάτων και συµβάντων στο µέλλον, 

χωρίς απόδοση υπαιτιότητας ή ευθύνης. 

µε την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 

αποτελεσµατικότητας, επιµέλειας και 
ποιότητας των ευρωπαϊκών ερευνών 

ασφαλείας της αεροπορίας, 
περιλαµβανοµένης της ανταλλαγής ιδεών, 
εµπειριών και πρακτικών µεταξύ των 
µελών του ∆ικτύου, µε µόνο σκοπό την 
πρόληψη ατυχηµάτων και συµβάντων στο 

µέλλον, χωρίς απόδοση υπαιτιότητας ή 

ευθύνης.  

 Ο παρών κανονισµός αποσκοπεί επίσης 
στον καθορισµό κανόνων σχετικά µε τη 
διαθεσιµότητα των ονοµαστικών 
καταστάσεων όλων των επιβαινόντων σε 
περίπτωση ατυχήµατος και να αυξήσει τη 
βοήθεια προς τα θύµατα αεροπορικών 
ατυχηµάτων και τις οικογένειές τους. 

Αιτιολόγηση 

Ο στόχος του κανονισµού είναι ευρύτερος από την απλή διερεύνηση. Θα πρέπει να ληφθεί επίσης 

υπόψη η ονοµαστική κατάσταση και η βοήθεια προς τα θύµατα και τις οικογένειές τους που 

προβλέπονται στα άρθρα 22 και 23 του κανονισµού. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – εισαγωγή – σηµείο 4 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) «αίτια», ενέργειες, παραλείψεις, 
γεγονότα, συνθήκες, ή συνδυασµός αυτών, 

που οδήγησαν σε ατύχηµα ή συµβάν· 

διαπίστωση των αιτίων δεν συνεπάγεται 
τον καταλογισµό σφάλµατος ή τον 

καθορισµό διοικητικής, αστικής ή ποινικής 

ευθύνης· 

(4) «παράγοντες»: ενέργειες, παραλείψεις, 
γεγονότα, συνθήκες, ή συνδυασµός αυτών, 

που οδήγησαν σε ατύχηµα ή συµβάν· 

διαπίστωση των παραγόντων δεν 
συνεπάγεται τον καταλογισµό σφάλµατος 

ή τον καθορισµό διοικητικής, αστικής ή 

ποινικής ευθύνης· 

Αιτιολόγηση 

Η χρήση του όρου "αίτια" θα µπορούσε να δηµιουργήσει σοβαρά νοµικά προβλήµατα αφήνοντας 

να εννοηθεί ότι υπάρχει ενοχή και/ή ευθύνη. Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας 

(ICAO) έχει αναγνωρίσει την ανάγκη διαχωρισµού της ορολογίας ασφαλείας από τη δικαστική. 

Προτείνεται συνεπώς η αντικατάσταση του όρου "αίτια" από τον όρο "παράγοντες". 

Ο ιδεώδης όρος θα ήταν "παράγοντες που συνέβαλαν" αλλά ο προτεινόµενος κανονισµός δεν 

χρησιµοποιεί αυτό τον όρο ούτε εµπεριέχει ορισµό γι’ αυτόν. Αν δεν προβλεφθεί ορισµός για τους 
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παράγοντες που συνέβαλαν, ο όρος "αίτια" πρέπει αν αντικατασταθεί µε τον όρο "παράγοντες 

που συνέβαλαν". Σηµείωση: Τούτο συνεπάγεται την αντικατάσταση του όρου "αίτια" µε τον όρο 

"παράγοντες" στο υπόλοιπο κείµενο της πρότασης κανονισµού (αιτιολογική σκέψη 10 και άρθρα 

2 (12), 9.2(ε) και 13 (2). 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) «διερεύνηση», δραστηριότητα που 
διεξάγεται µε σκοπό την πρόληψη 

ατυχήµατος και συµβάντος, η οποία 

περιλαµβάνει τη συλλογή και την ανάλυση 

πληροφοριών, την εξαγωγή πορισµάτων, 

καθώς και τη διαπίστωση των(του) 
αιτίου(ων) ή/και των παραγόντων και, 
ανάλογα µε την περίπτωση, τη διατύπωση 

συστάσεων ασφαλείας πτήσεων· 

(12) «διερεύνηση», δραστηριότητα που 
διεξάγεται µε σκοπό την πρόληψη 

ατυχήµατος και συµβάντος, η οποία 

περιλαµβάνει τη συλλογή και την ανάλυση 

πληροφοριών, την εξαγωγή πορισµάτων, 

καθώς και τη διαπίστωση συντρεχόντων 
παραγόντων και, ανάλογα µε την 

περίπτωση, τη διατύπωση συστάσεων 

ασφαλείας πτήσεων· 

Αιτιολόγηση 

Η χρήση του όρου "αίτια" θα µπορούσε να δηµιουργήσει σοβαρά νοµικά προβλήµατα αφήνοντας 

να εννοηθεί ότι υπάρχει ενοχή και/ή ευθύνη. Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας 

(ICAO) έχει αναγνωρίσει την ανάγκη διαχωρισµού της ορολογίας ασφαλείας από τη δικαστική. 

Επίσης, στο παρόν σηµείο δεν είναι ορθή η διατύπωση "παράγοντες που συνέβαλαν". 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 16 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) «εσκεµµένη πράξη», πράξη εκ 
προθέσεως που εκτελείται µε σκοπό την 
πρόκληση αεροπορικού ατυχήµατος ή 
σοβαρού συµβάντος· 
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Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 16 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16β) «προκαταρκτική αναφορά 
συµβάντων», ανακοίνωση που 
χρησιµοποιείται για την άµεση διαβίβαση 
των στοιχείων που συγκεντρώνονται κατά 
τα πρώτα στάδια της έρευνας·   

Αιτιολόγηση 

Το γεγονός ενός ατυχήµατος γεννά νόµιµες προσδοκίες στο κοινό και στα θύµατα να 

ενηµερωθούν γι’ αυτό. Οι προκαταρκτικές αναφορές συµβάντων αποτελούν ευρέως αποδεκτό 

µέσο για τους ερευνώντες, προκειµένου να προβαίνουν, πριν από τη δηµοσίευση της τελικής 

έκθεσης, σε ισορροπηµένη ενηµέρωση µε ελεγχόµενο τρόπο και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 

διερεύνηση.  

Ο ορισµός αυτός, που προέρχεται από το παράρτηµα 13 της σύµβασης ICAO, είναι αναγκαίος 

στο πλαίσιο του άρθρου 18, προκειµένου να καθοριστεί ποιοι τύποι εγγράφων µπορούν να 

δηµοσιοποιούνται.  

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισµού 

 Άρθρο 2 – σηµείο 16 γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16γ) «ανάρµοστη χρήση πληροφοριών 
σχετικά µε την ασφάλεια πτήσεων», η 
χρήση πληροφοριών που προκύπτουν από 
τη συλλογή δεδοµένων και από 
συστήµατα επεξεργασίας για σκοπούς 
άλλους από τους σκοπούς για τους 
οποίους συλλέχθηκαν, δηλαδή τη χρήση 
των πληροφοριών για πειθαρχικές, 
αστικές, διοικητικές και ποινικές διώξεις 
εις βάρος του επιχειρησιακού 
προσωπικού, και/ή γνωστοποίηση των 
πληροφοριών στο κοινό. 

Αιτιολόγηση 

Η προστασία των πληροφοριών σχετικά µε την ασφάλεια από ανάρµοστη χρήση διασφαλίζει ότι 

θα είναι διαρκώς διαθέσιµες, καθώς η χρήση τους για σκοπούς άλλους από την ασφάλεια µπορεί 
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να υπονοµεύσει τη διαθεσιµότητα τέτοιων πληροφοριών στο µέλλον, πράγµα που θα έχει 

αρνητικές συνέπειες στην ασφάλεια. Αυτός ο ορισµός έχει ληφθεί απευθείας από το παράρτηµα 

13 του ∆ΟΠΑ, συνηµµένο Ε.1.1.5c, και είναι απαραίτητος για την αιτιολογική σκέψη 17 (τροπ. 

10) και το άρθρο 13, παράγραφος 3, (τροπ. 57). 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 16 δ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16δ) «έκνοµη ενέργεια», πράξη ή 
απόπειρα πράξης που µπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια της πολιτικής 
αεροπορίας και των αεροπορικών 
µεταφορών, συγκεκριµένα: παράνοµη 
υφαρπαγή αεροσκάφους εν πτήσει· 
παράνοµη υφαρπαγή αεροσκάφους στο 
έδαφος· κράτηση οµήρων µέσα στο 
αεροσκάφος ή στο αεροδρόµιο· βίαιη 
εισβολή σε αεροσκάφος, στο χώρο 
αεροδροµίου ή αεροναυτικής 
εγκατάστασης· εισαγωγή σε αεροσκάφος 
ή αεροδρόµιο όπλου, επικίνδυνου 
µηχανισµού ή επικίνδυνου υλικού, για 
εγκληµατικούς σκοπούς· µετάδοση 
ψευδών πληροφοριών που µπορεί να 
θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του 
αεροσκάφους κατά την πτήση ή στο 
έδαφος, των επιβατών, του πληρώµατος, 
του προσωπικού εδάφους ή του κοινού 
γενικότερα, σε αεροδρόµιο ή στο χώρο 
µιας εγκατάστασης της πολιτικής 
αεροπορίας· 

Αιτιολόγηση 

Πρόκειται για τον επίσηµο ορισµό του ICAO. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 16 ε (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16ε) «οικογένειες», οι πλησιέστεροι 
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συγγενείς ή άτοµα του άµεσου 
περιβάλλοντος του θύµατος ατυχήµατος 
ή σοβαρού συµβάντος· 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η έκταση της διερεύνησης που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 και η 
διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται 

κατά τη διεξαγωγή της διερεύνησης 

καθορίζονται από την αρχή διερεύνησης, 

λαµβανοµένων υπόψη των διδαγµάτων για 

τη βελτίωση της ασφαλείας που 

αναµένονται από την εν λόγω διερεύνηση. 

2. Η έκταση της διερεύνησης που 

αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3 και 
η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται 

κατά τη διεξαγωγή της διερεύνησης 

καθορίζονται από την αρχή διερεύνησης, 

λαµβανοµένων υπόψη των διδαγµάτων για 

τη βελτίωση της ασφαλείας που 

αναµένονται από την εν λόγω διερεύνηση. 

Αιτιολόγηση 

Η παράγραφος αυτή πρέπει να εφαρµόζεται σε όλες τις έρευνες που διενεργούνται από την αρχή 

διερεύνησης, είτε είναι υποχρεωτικές είτε όχι. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Οι αρχές διερεύνησης προστατεύουν 
την ανωνυµία των προσώπων που 
εµπλέκονται σε ατύχηµα ή συµβάν.  

Αιτιολόγηση 

Οι αρµόδιες για τις έρευνες ασφαλείας αρχές πρέπει να προστατεύουν την ανωνυµία των 

προσώπων που εµπλέκονται σε ατύχηµα ή συµβάν.  
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Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι διερευνήσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 3 δεν αποσκοπούν 

επ’ουδενί στην απόδοση υπαιτιότητας ή 

ευθυνών. Οι εν λόγω διερευνήσεις δεν 
σχετίζονται µε τυχόν δικαστική ή 
διοικητική διαδικασία απόδοσης 

υπαιτιότητας ή ευθυνών και είναι τελείως 
ανεξάρτητες αυτής. 

4. Οι διερευνήσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 3 δεν αποσκοπούν 

επ’ουδενί στην απόδοση υπαιτιότητας ή 

ευθυνών. Οι εν λόγω διερευνήσεις είναι 
ανεξάρτητες από τυχόν δικαστική ή 
διοικητική διαδικασία απόδοσης 

υπαιτιότητας ή ευθυνών ή από οικονοµικά 
συµφέροντα. 

Αιτιολόγηση 

Οι στόχοι των δικαστικών και διοικητικών είναι διαφορετικοί και ενίοτε έρχονται σε σύγκρουση 

µε τους στόχους της διερεύνησης. Η ανεξαρτησία της διερεύνησης είναι θεµελιώδης για τη 

διαφύλαξη και των δύο διαδικασιών καθώς και για το γενικό δηµόσιο συµφέρον. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι οι 

διερευνήσεις διεξάγονται ή εποπτεύονται, 

χωρίς εξωτερικές παρεµβάσεις, από µόνιµη 

αρχή διερεύνησης της ασφαλείας πτήσεων 

της πολιτικής αεροπορίας (στο εξής «αρχή 

διερεύνησης»). 

1. Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι οι 

διερευνήσεις διεξάγονται ή εποπτεύονται, 

χωρίς εξωτερικές παρεµβάσεις, από µόνιµη 

αρχή διερεύνησης της ασφαλείας πτήσεων 

της πολιτικής αεροπορίας (στο εξής «αρχή 

διερεύνησης») που θα είναι σε θέση να 
εκτελεί αυτόνοµα πλήρη διερεύνηση της 
ασφαλείας.  

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Για να ενηµερώνεται το κοινό για το 
γενικό επίπεδο ασφαλείας, οι αρχές 
διερεύνησης αεροπορικών ατυχηµάτων 
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δηµοσιεύουν ετησίως επιθεώρηση 
ασφαλείας. Η ανάλυση αυτή είναι απλή 
και ευνόητη και αναφέρει κατά πόσον 
υφίστανται αυξηµένοι κίνδυνοι ως προς 
την ασφάλεια. Στην εν λόγω ανάλυση, δεν 
αποκαλύπτονται οι πηγές πληροφοριών. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εισαγωγή 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η αρχή διερεύνησης έχει στη διάθεσή 

της τα µέσα που είναι απαραίτητα για να 

φέρει σε πέρας τις αρµοδιότητές της µε 

ανεξάρτητο τρόπο και έχει τη δυνατότητα 

να ζητήσει επαρκείς πόρους προς το σκοπό 

αυτό. 

5. Η αρχή διερεύνησης έχει στη διάθεσή 

της από το αντίστοιχο κράτος µέλος τα 
µέσα που είναι απαραίτητα για να φέρει σε 

πέρας τις αρµοδιότητές της µε ανεξάρτητο 

τρόπο και έχει τη δυνατότητα να ζητήσει 

επαρκείς πόρους προς το σκοπό αυτό. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) η αρχή διερεύνησης περιλαµβάνει 

τουλάχιστον έναν πραγµατογνώµονα, 

ικανό να επιτελέσει την αποστολή του 

υπευθύνου διερεύνησης σε περίπτωση 

µεγάλου αεροπορικού ατυχήµατος· 

γ) η αρχή διερεύνησης περιλαµβάνει 

τουλάχιστον έναν πραγµατογνώµονα, 

διαθέσιµο και ικανό να επιτελέσει την 
αποστολή του υπευθύνου διερεύνησης σε 

περίπτωση µεγάλου αεροπορικού 

ατυχήµατος· 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος "έναν πραγµατογνώµονα" δεν είναι επαρκώς σαφής, διότι ο πραγµατογνώµονας αυτός 

µπορεί να βρίσκεται σε άδεια ή να µην είναι δυνατή η επικοινωνία µαζί του. Ο όρος "έναν 

πραγµατογνώµονα διαθέσιµο" είναι καταλληλότερος. 
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Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για την εφαρµογή των παραγράφων 1 

και 2, οι αρχές διερεύνησης επικουρούνται 

από το ∆ίκτυο που αναφέρεται στο άρθρο 

7. 

3. Για την εφαρµογή των παραγράφων 1 

και 2, οι αρχές διερεύνησης µπορεί να 
επικουρούνται από το ∆ίκτυο που 

αναφέρεται στο άρθρο 7. Το ∆ίκτυο θα 
πρέπει ιδίως να παρέχει στην αρχή 
διερεύνησης, κατόπιν αιτήσεώς της, 
κατάσταση των πραγµατογνωµόνων και 
του υλικού που είναι διαθέσιµα στα άλλα 
κράτη µέλη και µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν από την αρχή 
διερεύνησης η οποία διενεργεί έρευνα. 

Αιτιολόγηση 

Η δυνατότητα, για όποια αρχή το επιθυµεί, να γνωρίζει τους πόρους που διαθέτουν οι αρχές 

διερεύνησης των διαφόρων κρατών µελών εξασφαλίζει µεγαλύτερη διαφάνεια και επιτρέπει στην 

αρχή που διενεργεί την έρευνα να απευθύνεται στην υπηρεσία διερεύνησης που είναι περισσότερο 

σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες της.  

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Το ∆ίκτυο έχει ως στόχο να βελτιώσει 
την ποιότητα των ερευνών που 
διενεργούν οι αρχές διερεύνησης και να 
ενισχύσει την ανεξαρτησία τους. Πρέπει 
να συµβάλλει στη βελτίωση της 
ασφάλειας των αεροπορικών µεταφορών 
µε την καθιέρωση υψηλών προτύπων 
όσον αφορά τις µεθόδους διεξαγωγής των 
ερευνών και κατάρτισης των 
πραγµατογνωµόνων. 

Αιτιολόγηση 

Το ∆ίκτυο θα βοηθήσει τις αρχές των 27 κρατών µελών να διεξάγουν έρευνες υψηλής ποιότητας 

και θα θέσει υψηλές προδιαγραφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εν θα επικεντρώνεται στις 

αποτελεσµατικότερες αρχές αλλά θα ανυψώσει το γενικό επίπεδο ώστε κάθε αρχή να είναι σε 
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θέση να προβαίνει σε διερεύνηση θεµάτων ασφαλείας µε τρόπο αποτελεσµατικό και απόλυτα 

ανεξάρτητο. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το ∆ίκτυο συντονίζει και ενισχύει τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ των αρχών 
διερεύνησης των κρατών µελών και 
διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ αυτών 
και της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού Ασφαλείας της Αεροπορίας 
(στο εξής «EASA»), καθορίζοντας επίσης 
ορισµένες κεντρικές λειτουργίες. 

2. Για την επίτευξη των στόχων που 
καθορίζονται στην παράγραφο 1α, το 
∆ίκτυο έχει ιδίως την ευθύνη:  

 α) να προετοιµάζει συστάσεις και να 
συµβουλεύει τα ευρωπαϊκά θεσµικά 
όργανα για όλες τις πτυχές της εκπόνησης 
και της εφαρµογής ευρωπαϊκών 
πολιτικών και ρυθµίσεων που αφορούν τη 
διερεύνηση αεροπορικών ατυχηµάτων, 
καθώς και τη βοήθεια προς τα θύµατα 
αεροπορικών ατυχηµάτων και τις 
οικογένειές τους· 

 β) να προωθεί την ανταλλαγή 

πληροφοριών χρήσιµων για τη βελτίωση 

της ασφάλειας και να προάγει ενεργά τη 

δοµηµένη συνεργασία µεταξύ των αρχών 

διερεύνησης, αφενός, και µεταξύ αυτών 

των αρχών και της Επιτροπής, του 

Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφαλείας της 

Αεροπορίας (στο εξής «EASA») και των 

εθνικών αρχών πολιτικής αεροπορίας· 

 γ) να συντονίζει τα προγράµµατα 
κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων 
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για τους πραγµατογνώµονες·  

 δ) να καταρτίσει κατάσταση βέλτιστων 
πρακτικών και να αναπτύξει ευρωπαϊκή 
µεθοδολογία για τη διερεύνηση θεµάτων 
ασφαλείας· 

 ε) να ενισχύει την ερευνητική ικανότητα 
των αρχών διερεύνησης, µεταξύ άλλων, 
µε την ανάπτυξη και διαχείριση πλαισίου 
για την κοινή χρήση των πόρων.  

Αιτιολόγηση 

Για την εξασφάλιση  πραγµατικής προστιθέµενης αξίας σε σχέση µε τη σηµερινή κατάσταση, θα 

πρέπει να καθοριστούν τα καθήκοντα και οι αποστολές που πρέπει να εκπληρώνει το ∆ίκτυο. Το 

∆ίκτυο λοιπόν δεν πρέπει µόνο να προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά και να βελτιώνει 

την κατάρτιση των πραγµατογνωµόνων, να ελέγχει τις αρχές διερεύνησης ή ακόµη να 

συµβουλεύει τους ευρωπαίους νοµοθέτες σχετικά µε τη διερεύνηση αεροπορικών ατυχηµάτων. 

Αυτός ο κατάλογος αποστολών δεν είναι εξαντλητικός. Η τροπολογία επιδιώκει επιπλέον να 

προσθέσει το ρόλο  που διαδραµατίζει η ανάπτυξη δεξιοτήτων µε στόχο την περαιτέρω βελτίωση 

της αρχικής κατάρτισης των πραγµατογνωµόνων. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το ∆ίκτυο συµβουλεύει τα εθνικά και 
τα κοινοτικά όργανα και µπορεί να 
εκδίδει συστάσεις επί όλων των θεµάτων 
που σχετίζονται µε την ανάπτυξη και την 
εφαρµογή πολιτικής και κανονισµών 

διερεύνησης αεροπορικών ατυχηµάτων. 

3. Όταν το ∆ίκτυο προετοιµάζει 
συστάσεις για την Επιτροπή σχετικά µε 
πτυχή που συνδέεται µε την ανάπτυξη και 
την εφαρµογή πολιτικής και κανονισµών 

διερεύνησης αεροπορικών ατυχηµάτων, 
καθώς και τη βοήθεια προς τα θύµατα 
αεροπορικών ατυχηµάτων και τις 
οικογένειές τους, η Επιτροπή παραπέµπει 
το θέµα στην επιτροπή που προβλέπεται 
στο άρθρο 24. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το ∆ίκτυο φέρει σε πέρας την αποστολή 4. Το ∆ίκτυο φέρει σε πέρας την αποστολή 
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του µε διαφανή και ανεξάρτητο τρόπο. Τα 

µέλη του ούτε ζητούν ούτε δέχονται 

οδηγίες από κανένα δηµόσιο ή ιδιωτικό 

φορέα, ο οποίος θα µπορούσε να θίξει το 

ανεξάρτητο καθεστώς των ερευνών του. 

του µε διαφανή και ανεξάρτητο τρόπο. Τα 

µέλη του ούτε ζητούν ούτε δέχονται ούτε 
αναγκάζονται να δεχθούν οδηγίες από 
κανένα δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ο 

οποίος θα µπορούσε να θίξει το 

ανεξάρτητο καθεστώς των ερευνών του. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Το ∆ίκτυο υποβάλλει ετήσια έκθεση των 
δραστηριοτήτων του στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την 

Επιτροπή. Η έκθεση δηµοσιοποιείται. 

5. Το ∆ίκτυο δηµοσιεύει ετήσια έκθεση 
των δραστηριοτήτων του και τη 
διαβιβάζει προς ενηµέρωση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο 

και την Επιτροπή. Η έκθεση αυτή πρέπει 
να παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της 
εφαρµογής του ετήσιου προγράµµατος 
εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8, 
παράγραφος 4, και τον αντίκτυπό του στη 
βελτίωση της αεροπορικής ασφαλείας 
στην Ένωση. Η ετήσια έκθεση πρέπει 
επίσης να περιλαµβάνει, µε παραλήπτες 
τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, συστάσεις 
για θέµατα τα οποία το ∆ίκτυο κρίνει 
ουσιώδη για τη βελτίωση της 
αεροπορικής ασφαλείας, τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η 
έκθεση δηµοσιοποιείται. 

Αιτιολόγηση 

Η ετήσια έκθεση του ∆ικτύου θα πρέπει να επιτρέπει στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα να 

ενηµερώνονται για τις προτάσεις του ∆ικτύου σε θέµατα αεροπορικής ασφαλείας και, εάν είναι 

αναγκαίο, να ενεργούν αναλόγως. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το έργο του ∆ικτύου οργανώνεται 

σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του. 

1. Το έργο του ∆ικτύου οργανώνεται 

σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του. 
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Το ∆ίκτυο εκλέγει ως πρόεδρο ένα από τα 
µέλη του για µέγιστη περίοδο πέντε ετών. 
Η θητεία του προέδρου είναι ανανεώσιµη. 

Στο ∆ίκτυο προεδρεύει εναλλάξ καθένα 
από τα µέλη του σύµφωνα µε εκ 
περιτροπής προεδρία όµοια µε αυτήν του 
Συµβουλίου. Το ∆ίκτυο εκλέγει 
συντονιστή για περίοδο τριών ετών, που 
είναι ανανεώσιµη. Ο συντονιστής µπορεί 
να είναι µέλος του ∆ικτύου, αρχή αρµόδια 
για τη διερεύνηση θεµάτων ασφαλείας σε 
κράτος µέλος ή άλλο πρόσωπο µε 
αναγνωρισµένη πείρα σε θέµατα 
ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας. 

Αιτιολόγηση 

Με τη σηµερινή µορφή του ∆ικτύου, στο Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Αρχών 

Αεροπορικής Ασφαλείας (CEASIA), προεδρεύει εκ περιτροπής κάθε αρχή διερεύνησης σύµφωνα 

µε την εξάµηνη προεδρία του Συµβουλίου. Αυτό επιτρέπει σε κάθε αρχή, σηµαντική ή λιγότερο 

σηµαντική, να εµπλέκεται στο ∆ίκτυο. Ως αντιστάθµισµα σε αυτή την εκ περιτροπής προεδρία 

πρέπει να συσταθεί µια µονιµότερη λειτουργία: ο συντονιστής, ο οποίος θα αφιερώνεται στην 

εκπλήρωση των αποστολών του ∆ικτύου. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Ο συντονιστής καθορίζει την 
ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του 
∆ικτύου από κοινού µε τον πρόεδρο. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή και ο EASA καλούνται και 

µπορούν να εκπροσωπούνται σε όλες 

συνεδριάσεις του ∆ικτύου και των οµάδων 

εργασίας των εµπειρογνωµόνων του, εκτός 

εάν ο πρόεδρος του ∆ικτύου αποφασίσει, 

µε βάση τα κριτήρια που καθορίζονται 

στον εσωτερικό κανονισµό του, ότι η 

συµµετοχή τους ενδέχεται να δηµιουργήσει 

σύγκρουση συµφερόντων µε τα καθήκοντα 

2. Η Επιτροπή και ο EASA καλούνται και 

µπορούν να εκπροσωπούνται σε όλες 

συνεδριάσεις του ∆ικτύου και των οµάδων 

εργασίας των εµπειρογνωµόνων του, εκτός 

εάν ο πρόεδρος ή ο συντονιστής του 
∆ικτύου αποφασίσει, µε βάση τα κριτήρια 

που καθορίζονται στον εσωτερικό 

κανονισµό του, ότι η συµµετοχή τους 

ενδέχεται να δηµιουργήσει σύγκρουση 
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των αρχών διερεύνησης. συµφερόντων µε τα καθήκοντα των αρχών 

διερεύνησης. Η απόφαση αυτή πρέπει να 
τεκµηριώνεται επαρκώς. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι αρχές διερεύνησης της ασφαλείας της 

πολιτικής αεροπορίας ευρωπαϊκών τρίτων 

χωρών, οι οποίες εφαρµόζουν τις αρχές 

που καθορίζονται στον παρόντα 

κανονισµό, δικαιούνται να συµµετέχουν 

στο έργο του ∆ικτύου. Το ∆ίκτυο µπορεί 

επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις του 

παρατηρητές από τις αρχές διερεύνησης 

της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας 

τρίτων χωρών και άλλους 

εµπειρογνώµονες. 

5. Οι αρχές διερεύνησης της ασφαλείας της 

πολιτικής αεροπορίας ευρωπαϊκών τρίτων 

χωρών, οι οποίες εφαρµόζουν τις αρχές 

που καθορίζονται στον παρόντα 

κανονισµό, δικαιούνται να συµµετέχουν 

στο έργο του ∆ικτύου, εκτός εάν ο 
πρόεδρος ή ο συντονιστής του ∆ικτύου 
αποφασίσει διαφορετικά. Το ∆ίκτυο 
µπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις 

του παρατηρητές από τις αρχές 

διερεύνησης της ασφαλείας της πολιτικής 

αεροπορίας τρίτων χωρών και άλλους 

εµπειρογνώµονες. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού 
εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Νέο ειδικό άρθρο (άρθρο 23α) προστέθηκε για το ζήτηµα αυτό µε το ίδιο περιεχόµενο. 
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Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Ο εσωτερικός κανονισµός και το 

πρόγραµµα εργασίας του ∆ικτύου 

αποφασίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 

που ορίζεται στο άρθρο 24. Ο πρόεδρος 
του ∆ικτύου υποβάλλει σχέδιο εσωτερικού 
κανονισµού και του προγράµµατος 
εργασιών στην Επιτροπή. 

9. Ο εσωτερικός κανονισµός και το 

πρόγραµµα εργασίας του ∆ικτύου 

αποφασίζονται σε πνεύµα σεβασµού των 
αποστολών που ανατίθενται στο ∆ίκτυο 
βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 2. Το 
πρόγραµµα εργασιών εγκρίνεται σύµφωνα 
µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 

24. Ο συντονιστής του ∆ικτύου υποβάλλει 
τον εσωτερικό κανονισµό και το σχέδιο 
του προγράµµατος εργασιών στην 

Επιτροπή. 

Αιτιολόγηση 

Το πρόγραµµα εργασιών του ∆ικτύου πρέπει να βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις αποστολές που 

ανατίθενται στο ∆ίκτυο. Η τροπολογία αυτή αποτελεί αναθεωρηµένη εκδοχή της τροπολογίας 30 

προκειµένου να προσαρµοστεί στη διαδικασία της επιτροπολογίας. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συµµετοχή του EASA στις διερευνήσεις. Συµµετοχή του EASA και των εθνικών 
αρχών πολιτικής αεροπορίας στις 

διερευνήσεις. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αρχές διερεύνησης των κρατών 
µελών καλούν τον EASA να 
εκπροσωπείται και να συµµετέχει, στο 
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του: 

1. Στο πλαίσιο των αντίστοιχων 
αρµοδιοτήτων τους, ο EASA και οι 
εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας 
καλούνται από τις αρχές διερεύνησης των 
κρατών µελών να εκπροσωπούνται και να 
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συµµετέχουν: 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) σε κάθε διερεύνηση που διεξάγεται στο 

έδαφος κράτους µέλους· η επιφορτισµένη 

αρχή διερεύνησης κοινοποιεί στον EASA 
τις πληροφορίες που διαθέτει, σύµφωνα µε 

την παράγραφο 2· 

α) σε κάθε διερεύνηση που διεξάγεται στο 

έδαφος κράτους µέλους· η επιφορτισµένη 

αρχή διερεύνησης τους κοινοποιεί τις 
πληροφορίες που διαθέτει, σύµφωνα µε 

την παράγραφο 2· 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ως εµπειρογνώµονας σε κάθε 
διερεύνηση πραγµατοποιούµενη σε τρίτη 

χώρα, στην οποία αρχή διερεύνησης 

κράτους µέλους έχει κληθεί να ορίσει 

διαπιστευµένο αντιπρόσωπο· ο 

διαπιστευµένος αντιπρόσωπος κοινοποιεί 

στον EASA τις πληροφορίες που διαθέτει, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 2· 

β) ως σύµβουλος σε κάθε διερεύνηση 
πραγµατοποιούµενη σε τρίτη χώρα, στην 

οποία αρχή διερεύνησης κράτους µέλους 

έχει κληθεί να ορίσει διαπιστευµένο 

αντιπρόσωπο· ο διαπιστευµένος 

αντιπρόσωπος κοινοποιεί, εντός των 
ορίων των αρµοδιοτήτων τους, στον 
EASA και στις εθνικές αρχές πολιτικής 
αεροπορίας τις πληροφορίες που διαθέτει, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2. 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος "σύµβουλος" αντιστοιχεί στον όρο που ενδείκνυται και χρησιµοποιείται στο παράρτηµα 

13 του ICAO.  

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγή 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με βάση τα δικαιώµατά του που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο EASA 

2. Με βάση τα δικαιώµατά τους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο EASA 
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δικαιούται να συµµετέχει σε όλες τις 
πτυχές διερεύνησης, υπό τον έλεγχο του 
υπευθύνου διερεύνησης, και 
συγκεκριµένα: 

και οι εθνικές αρχές πολιτικής 
αεροπορίας δικαιούνται να συµµετέχουν, 
υπό τον έλεγχο του υπευθύνου 

διερεύνησης, και: 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο EASA υποστηρίζει τη διερεύνηση 
στην οποία δικαιούται να συµµετέχει 
παρέχοντας τις πληροφορίες, τους 

εµπειρογνώµονες και τον εξοπλισµό που 

ζητεί η επιφορτισµένη αρχή διερεύνησης 

που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

στοιχείο α) ή ο διαπιστευµένος 

αντιπρόσωπός της που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο β). 

3. Ο EASA και οι εθνικές αρχές πολιτικής 
αεροπορίας υποστηρίζουν τη διερεύνηση 
στην οποία δικαιούνται να συµµετέχουν 
παρέχοντας τις πληροφορίες, τους 

εµπειρογνώµονες και τον εξοπλισµό που 

ζητεί η επιφορτισµένη αρχή διερεύνησης 

που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

στοιχείο α) ή ο διαπιστευµένος 

αντιπρόσωπός της που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο β). Ο EASA και οι 
εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας δεν 
µπορούν να δηµοσιοποιούν, χωρίς τη 
συγκατάθεση της αρχής διερεύνησης που 
διενεργεί την έρευνα, τις πληροφορίες που 
συλλέγουν στο πλαίσιο της έρευνας ούτε 
να τις χρησιµοποιούν για άλλους σκοπούς 
εκτός από τη βελτίωση της αεροπορικής 
ασφαλείας. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αρχή διερεύνησης κοινοποιεί χωρίς 

καθυστέρηση στην Επιτροπή, τον EASA 

και τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη όλα τα 
ατυχήµατα και σοβαρά συµβάντα που της 

γνωστοποιούνται. 

2. Η αρχή διερεύνησης κοινοποιεί χωρίς 

καθυστέρηση στην Επιτροπή, τον EASA, 
τον ∆ΟΠΑ και τα ενδιαφερόµενα κράτη 
όλα τα ατυχήµατα και σοβαρά συµβάντα 

που της γνωστοποιούνται. 

Αιτιολόγηση 

Η κοινοποίηση στον ∆ΟΠΑ είναι διεθνώς προδιαγεγραµµένη. Η δράση της ΕΕ στη διερεύνηση 

ατυχήµατος και σε όλους τους τοµείς που αφορούν την αεροπορία πρέπει να γίνεται µε πλήρη 
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σεβασµό των υποχρεώσεων των κρατών µελών στο πλαίσιο της Σύµβασης του Σικάγου. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να έχουν απεριόριστη και απρόσκοπτη 

πρόσβαση στον τόπο του ατυχήµατος ή 

του συµβάντος καθώς και στο 

αεροσκάφος, το περιεχόµενό του ή τα 

συντρίµµατά του· 

α) να έχουν άµεση, απεριόριστη και 
απρόσκοπτη πρόσβαση στον τόπο του 

ατυχήµατος ή του συµβάντος καθώς και 

στο αεροσκάφος, το περιεχόµενό του ή τα 

συντρίµµατά του· 

Αιτιολόγηση 

Είναι σηµαντικό να έχουν οι διερευνητές πρόσβαση στον τόπο του ατυχήµατος το συντοµότερο 

δυνατό, για να συγκεντρώσουν και να διασφαλίσουν όλα τα αναγκαία στοιχεία για την ανάλυση 

και την ερµηνεία των παραγόντων που συνδέονται µε το ατύχηµα. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο υπεύθυνος διερεύνησης επεκτείνει 

στους εµπειρογνώµονες και τους 

συµβούλους του, καθώς και στους 

διαπιστευµένους αντιπροσώπους, τους 

εµπειρογνώµονες και τους συµβούλους 

τους, τα δικαιώµατα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2, στο βαθµό που απαιτείται 

ώστε να µπορούν να συµµετέχουν 

αποτελεσµατικά στη διερεύνηση. Αυτό 
πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη των 
δικαιωµάτων πραγµατογνωµόνων και 
εµπειρογνωµόνων που ορίζει η 
επιφορτισµένη µε δικαστική έρευνα αρχή. 

3. Ο υπεύθυνος διερεύνησης µπορεί να 
επεκτείνει στους εµπειρογνώµονες και 

τους συµβούλους του, καθώς και στους 

διαπιστευµένους αντιπροσώπους, τους 

εµπειρογνώµονες και τους συµβούλους 

τους, τα δικαιώµατα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2, στο βαθµό που απαιτείται 

ώστε να µπορούν να συµµετέχουν 

αποτελεσµατικά στη διερεύνηση, ακόµα 
και στις περιπτώσεις στις οποίες 
εφαρµόζεται το άρθρο 13. 

Αιτιολόγηση 

Η παράγραφος αυτή έρχεται σε αντίθεση µε το άρθρο 9, διότι δίνει στους συµβούλους 

διαφορετικά δικαιώµατα από εκείνα που αναγνωρίζει στους συµβούλους το άρθρο 9, παράγραφος 

2. Είναι προτιµότερο να υπάρχει η δυνατότητα και όχι υποχρέωση. 
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Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εάν, κατά τη διάρκεια διερεύνησης, η 

αρχή διερεύνησης υποψιασθεί ότι το 

ατύχηµα ή το περιστατικό οφείλεται σε 

έκνοµη ενέργεια, ο υπεύθυνος διερεύνησης 

ενηµερώνει αµέσως τις δικαστικές αρχές, 

µε αίτηµα των οποίων ο έλεγχος του 
τόπου του ατυχήµατος µεταβιβάζεται σε 
αυτές. Με βάση τα άρθρα 15 και 16, οι 
σχετικές πληροφορίες που συλλέγονται 
κατά τη διερεύνηση διαβιβάζονται επίσης 
στις εν λόγω αρχές εφόσον το ζητήσουν. 
Η εν λόγω διαβίβαση πραγµατοποιείται 
µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος της 
αρχής διερεύνησης, σε συντονισµό µε τις 

αρχές στις ποίες µεταβιβάσθηκε ο έλεγχος 
του τόπου του ατυχήµατος, να συνεχίσει 
τη διερεύνηση. 

2. Εάν, κατά τη διάρκεια διερεύνησης, η 

αρχή διερεύνησης υποψιασθεί ή 
ανακαλύψει ότι το ατύχηµα ή το 
περιστατικό οφείλεται σε έκνοµη ενέργεια 
ή σε εσκεµµένη πράξη, ο υπεύθυνος 
διερεύνησης ενηµερώνει αµέσως τις 

δικαστικές αρχές ή, ενδεχοµένως, τις 
υπεύθυνες για την ασφάλεια αρχές. Τούτο 
γίνεται µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος 
της αρχής διερεύνησης, σε συντονισµό µε 

τις προαναφερθείσες αρχές, να συνεχίσει 
τη διερεύνηση. 

Αιτιολόγηση 

Η ύπαρξη έκνοµης ενέργειας δεν ακυρώνει την ανάγκη για καθαυτό έρευνα ασφαλείας σύµφωνα 

µε τα κατάλληλα πρότυπα και εγγυήσεις. Ωστόσο, αυτοί που διερευνούν το ατύχηµα ενηµερώνουν 

τις δικαστικές αρχές όταν υπάρχει συγκεκριµένο εύρηµα που τους οδηγεί στην εκτίµηση ότι 

υπήρξε έκνοµη ενέργεια, προκειµένου να κινηθεί η ποινική διαδικασία.   

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για να εξασφαλισθεί ορθός συντονισµός 

της διερεύνησης των αιτίων ατυχηµάτων 
και συµβάντων, η αρχή διερεύνησης 
συνεργάζεται µε άλλες αρχές, ιδίως µέσω 
προηγούµενων ρυθµίσεων µε τις 
δικαστικές αρχές, τις υπηρεσίες πολιτικής 
αεροπορίας, τις αρχές έρευνας και 
διάσωσης και άλλες αρχές που 
εµπλέκονται ενδεχοµένως στη διερεύνηση. 

3. Για να εξασφαλισθεί ορθός συντονισµός 

της διερεύνησης συντρεχόντων 
παραγόντων σε ατυχήµατα και συµβάντα, 
τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την καλή 
συνεργασία της αρχής διερεύνησης µε τις 
άλλες αρχές που εµπλέκονται ενδεχοµένως 
στη διερεύνηση, όπως οι δικαστικές αρχές, 
οι υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας, οι 
αρχές έρευνας και διάσωσης βάσει 
προηγούµενων συµφωνιών. Οι συµφωνίες 
αυτές πρέπει να σέβονται την 
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ανεξαρτησία της αρχής που είναι 
υπεύθυνη για τη διερεύνηση και να 
επιτρέπουν τη διεξαγωγή της τεχνικής 
έρευνας µε επιµέλεια και 
αποτελεσµατικότητα. Οι συµφωνίες 
αυτές πρέπει επίσης να τηρούν τους 
κανόνες που περιέχονται στον παρόντα 
κανονισµό, όπως σχετικά µε τη 
διαβίβαση ορισµένων στοιχείων που 
περιέχονται στο άρθρο 15, παράγραφος 2, 
εδάφιο 2, του παρόντος κανονισµού. 

 Οι προηγούµενες ρυθµίσεις καλύπτουν 
µεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέµατα: 

 α) πρόσβαση στον τόπο του ατυχήµατος  

 β) διατήρηση των στοιχείων και 
πρόσβαση σε αυτά· 

 γ) πραγµατοποίηση της αρχικής και 
επόµενων συνεχών ενηµερώσεων σχετικά 
µε το στάδιο κάθε διαδικασίας·  

 δ) ανταλλαγή πληροφοριών· 

 ε) αποτροπή της ανάρµοστης χρήσης 
πληροφοριών σχετικά µε την ασφάλεια 
πτήσεων· 

 στ) διευθέτηση διαφορών. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σηµαντικό κάθε κράτος µέλος να διαθέτει συµφωνίες που επιτρέπουν να καθορίζονται οι 

εφαρµοστέοι κανόνες στις σχέσεις µεταξύ της αρχής διερεύνησης και των άλλων αρχών που 

ενδεχοµένως συµµετέχουν στη διερεύνηση. Αυτές οι συµφωνίες θα πρέπει να περιλαµβάνουν τις 

κατάλληλες διατάξεις που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισµό, ιδίως όσον αφορά την 

προστασία των πληροφοριών που λαµβάνονται στο πλαίσιο της τεχνικής έρευνας. Είναι 

σηµαντικό να γνωρίζουν όλες οι αρχές που αναµένεται να ενεργοποιηθούν µετά από ένα ατύχηµα 

ποιος είναι ο ρόλος τους και ο ρόλος των άλλων αρχών, τη στιγµή που συµβαίνει ατύχηµα ή 

σοβαρό συµβάν. Τα προαναφερθέντα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη 

προκειµένου να διασφαλιστεί ο δέων συντονισµός και να αποφευχθούν τυχόν συγκρούσεις. Είναι 

διαπιστωµένο ότι πρόκειται για τους τοµείς όπου θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί τα 

προβλήµατα, αν είχαν υπάρξει εγκαίρως οι κατάλληλες ρυθµίσεις. Η χρήση του όρου "αίτια" θα 

µπορούσε να δηµιουργήσει σοβαρά νοµικά προβλήµατα αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει ενοχή 

και/ή ευθύνη. Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) έχει αναγνωρίσει την 

ανάγκη διαχωρισµού της ορολογίας ασφαλείας από τη δικαστική. Προτείνεται συνεπώς η 

αντικατάσταση του όρου "αίτια" από τον όρο "παράγοντες". 
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Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ωστόσο, η αρµόδια για την απονοµή 
δικαιοσύνης αρχή κράτους µέλους µπορεί 
να αποφασίσει ότι τα οφέλη από τη 
δηµοσιοποίηση των αρχείων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
για κάθε άλλο σκοπό επιτρεπόµενο από το 
νόµο αντισταθµίζουν τον ενδεχόµενο 
αρνητικό εσωτερικό και διεθνή αντίκτυπο 
µιας τέτοιας ενέργειας στη συγκεκριµένη 
ή άλλη µελλοντική διερεύνηση και στη 
διαχείριση της ασφαλείας πτήσεων και 
ότι υφίσταται επιτακτικό δηµόσιο 
συµφέρον από τη δηµοσιοποίησή τους. 

διαγράφεται  

Αιτιολόγηση 

Αυτή η παράγραφος που προτείνει η Επιτροπή, δείχνει τη σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ δύο 

δηµόσιων αρχών: της δικαστικής (ανάγκη να είναι διαθέσιµα στοιχεία για τη δίκη) και της 

αρµόδιας για την ασφάλεια πτήσεων (προστασία δεδοµένων και πηγών για να συγκεντρωθούν και 

να αναλυθούν όλα τα στοιχεία για να αποτραπούν µελλοντικά ατυχήµατα). Η δικαστική αρχή έχει 

το δικό της συµφέρον, και δεν µπορεί να διευθετήσει µόνη της αυτή τη σύγκρουση. Χρειάζονται 

σαφείς παράµετροι για να αποφασιστεί πότε θεωρεί η κοινωνία ότι ένα συµφέρον πρέπει να 

υπερισχύσει ενός άλλου. Αυτές οι παράµετροι προτείνονται σε νέα παράγραφο του άρθρου 15. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Αν η αρµόδια για τη διοίκηση της 
δικαιοσύνης αρχή σε ένα κράτος µέλος 
λάβει γνώση στοιχείου που έχει συλλεγεί 
στο πλαίσιο της διερεύνησης, πέρα από 
τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 
15, παράγραφος 2, στοιχεία α), β) και γ) , 
µπορεί να το δηµοσιοποιήσει µόνον εάν 
είναι σε θέση να προσκοµίσει τη σχετική 
απόδειξη µε βάση τις διαδικασίες που 
διαθέτει στο πλαίσιο της δικαστικής 
διαδικασίας. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
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στοιχείο αυτό παραµένει εµπιστευτικό. 

 Ωστόσο, τα δεδοµένα ασφαλείας που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
µπορεί να χρησιµοποιούνται ως στοιχείο 
και να ζητούνται για έλεγχο ή να 
κατάσχονται, αν αφορούν 
εγκληµατολογική έρευνα σε περίπτωση 
έκνοµης ενέργειας. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή συµπληρώνει τη διαβίβαση πληροφοριών στη δικαιοσύνη, προκειµένου να 

καταστεί δυνατή κατά τη διερεύνηση η πλήρης συνεργασία των προσώπων που εµπλέκονται και, 

εποµένως, ο προσδιορισµός των αιτίων του ατυχήµατος. Εάν η δικαιοσύνη επιθυµεί να 

χρησιµοποιήσει κάποιο στοιχείο, οφείλει να προσκοµίσει την απόδειξή του. Για παράδειγµα, αν 

γνωρίζει την ύπαρξη στοιχείων που έχουν παρασχεθεί από ξένους πραγµατογνώµονες, µπορεί να 

χρησιµοποιήσει µια διεθνή αίτηση δικαστικής αρωγής για να της δοθούν στο πλαίσιο της 

δικαστικής διαδικασίας. Αυτή η νέα παράγραφος θέτει σαφή κριτήρια που καθορίζουν πότε οι 

πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια πτήσεων οι οποίες συγκεντρώνονται κατά τη διερεύνηση 

ατυχήµατος µπορεί να δίνονται στις δικαστικές αρχές και πότε το δηµόσιο συµφέρον της 

απονοµής δικαιοσύνης πρέπει να τίθεται υπεράνω του συµφέροντος που συνδέεται µε την 

ασφάλεια πτήσεων. Ο στόχος της διερεύνησης αφορά τη συλλογή δεδοµένων και µαρτυριών από 

τα εµπλεκόµενα µέρη, πάντα µε εµπιστευτική διαδικασία. Αν αυτός που διεξάγει τη διερεύνηση 

του ατυχήµατος δεν µπορεί να διασφαλίσει ότι οι µαρτυρίες ή τα δεδοµένα δεν θα 

χρησιµοποιηθούν σε διοικητική ή δικαστική διαδικασία, τα εµπλεκόµενα µέρη δεν θα µιλήσουν 

εµπιστευτικά. Από την άλλη, ο δικαστής έχει θεµιτό συµφέρον να αποδώσει δικαιοσύνη. Αυτή η 

τροπολογία προτείνει σαφείς παραµέτρους για να µπορούν οι δικαστικές αρχές να αποφασίζουν 

πότε θεωρεί η κοινωνία ότι το ένα συµφέρον πρέπει να υπερισχύει του άλλου. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Όταν δεδοµένα για την ασφάλεια 
πτήσεων χρησιµοποιούνται ως στοιχεία 
σε ποινικές διαδικασίες σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2α, γίνονται σεβαστά τα 
θεµελιώδη δικαιώµατα των 
εµπλεκόµενων προσώπων, ιδίως τα 
δικαιώµατα στην ιδιωτική ζωή και σε 
δίκαιη δίκη. Μόνο τα δεδοµένα που είναι 
απολύτως αναγκαία για τις ποινικές 
διαδικασίες δηµοσιοποιούνται, ενώ τα 
υπόλοιπα διαφυλάσσονται από την αρχή 
διερεύνησης στο µέγιστο δυνατό βαθµό. 
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 Όταν χρησιµοποιούνται δεδοµένα 
ασφαλείας ως στοιχείο σε ποινικές 
διαδικασίες σύµφωνα µε την παράγραφο 
2α, οι πληροφορίες που παρέχονται από 
ένα πρόσωπο στο πλαίσιο της 
διερεύνησης δεν µπορεί να 
χρησιµοποιούνται εις βάρος αυτού του 
προσώπου. 

Αιτιολόγηση 

Τα δεδοµένα ασφαλείας προστατεύονται για να διασφαλιστεί ότι δίνονται στοιχεία εµπιστευτικά. 

Η καταγραφή προσωπικών δεδοµένων στο χώρο εργασίας δεν επιτρέπεται από την ευρωπαϊκή 

νοµοθεσία. Η καταγραφή δεδοµένων ασφαλείας είναι εξαίρεση σε αυτή την απαγόρευση, εφόσον 

τα πληρώµατα των αεροσκαφών, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κλπ. έχουν δώσει τη 

συγκατάθεσή τους σε αυτήν µόνο για να βελτιωθεί η ασφάλεια πτήσεων. Αν τα δεδοµένα 

ασφαλείας χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς της προτεινόµενης νέας παραγράφου 4, τα 

δικαιώµατα των εµπλεκόµενων µερών προστατεύονται στο µέγιστον. Πέραν τούτου τα 

εµπλεκόµενα πρόσωπα προστατεύονται από το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη, συµπεριλαµβανοµένου 

του δικαιώµατος που απορρέει από την αρχή "ουδείς εαυτόν ένοχον ποιεί". 

Το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα αναγνωρίζει το δικαίωµα 

σε δίκαιη δίκη. Το ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων αναγνώρισε µε την απόφαση στην 

υπόθεση Saunders κατά ΗΒ (υπόθεση 43/1994/490/572) ότι οι πληροφορίες που αποσπώνται µε 

εξαναγκασµό κάποιου δεν µπορεί να χρησιµοποιούνται εις βάρος αυτού του προσώπου σε 

ποινική διαδικασία (δικαίωµα που απορρέει από την αρχή "ουδείς εαυτόν ένοχον ποιεί"). Παρ' 

όλα αυτά η άρνηση της παροχής πληροφοριών είναι κολάσιµη σύµφωνα µε το προτεινόµενο 

άρθρο 2. Εποµένως είναι σηµαντικό να προβλεφθεί ρητά ότι όλες οι πληροφορίες που δίνονται 

κατά τη διερεύνηση ατυχήµατος δεν µπορεί να χρησιµοποιούνται εις βάρος του προσώπου που 

παρέχει αυτές τις πληροφορίες. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο EASA συµµετέχει στην ανταλλαγή 
και την ανάλυση πληροφοριών που 
καλύπτονται από την οδηγία 2003/42/ΕΚ 
και έχει επιγραµµική πρόσβαση σε όλες 
τις πληροφορίες που περιέχει το κεντρικό 
αποθετήριο που έχει δηµιουργηθεί µε 
βάση τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1321/2007 της Επιτροπής. Καλύπτονται 
επίσης οι πληροφορίες µε τις οποίες 
ταυτοποιούνται απευθείας ο 
αεροµεταφορέας και το αεροσκάφος που 

∆ιαγράφεται 
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αφορά η έκθεση αναφοράς. Ο EASA 
εξασφαλίζει την εµπιστευτικότητα των 
πληροφοριών αυτών και περιορίζει τη 
χρήση τους στα απολύτως αναγκαία για 
να φέρει σε πέρας τις σχετικές µε την 
ασφάλεια πτήσεων υποχρεώσεις του. 

Αιτιολόγηση 

Αυτή η θέση δεν είναι η κατάλληλη για την αντιµετώπιση του ζητήµατος της έκθεσης αναφοράς. 

Προτείνεται νέο ειδικό άρθρο για το θέµα αυτό (άρθρο 21α), το οποίο ενσωµατώνει τις διατάξεις 

της παρούσας παραγράφου. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι ηχογραφήσεις συνοµιλιών και η 

µαγνητοσκόπηση εικόνων από τον θάλαµο 

διακυβέρνησης και οι µεταγραφές τους δεν 

διατίθενται ούτε χρησιµοποιούνται για 

σκοπούς πέραν της διερεύνησης, εκτός εάν 

συναινέσουν όλα τα µέλη του 
ενδιαφερόµενου πληρώµατος. 

1. Οι ηχογραφήσεις συνοµιλιών και η 

µαγνητοσκόπηση εικόνων από το θάλαµο 

διακυβέρνησης και οι µεταγραφές τους δεν 

διατίθενται ούτε χρησιµοποιούνται για 

σκοπούς πέραν της διερεύνησης, εκτός εάν 
η αρχή διερεύνησης αποφανθεί ότι το 
ατύχηµα προκλήθηκε από εσκεµµένη 
πράξη ή έκνοµη ενέργεια 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι σε περίπτωση έκνοµης ενέργειας ή εσκεµµένης πράξης, 

προτεραιότητα έχει η δικαστική διαδικασία.  

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι απρόσφορες, στο πλαίσιο της 
διερεύνησης, πληροφορίες, και ιδίως 
εκείνες που αφορούν την ιδιωτική ζωή 
και προέρχονται από ηχογραφήσεις 
συνοµιλιών και µαγνητοσκόπηση εικόνων 
από το θάλαµο διακυβέρνησης και οι 
µεταγραφές τους απολαύουν απόλυτης 
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προστασίας και δεν διαβιβάζονται ή 
γνωστοποιούνται. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι µόνο οι πληροφορίες που είναι χρήσιµες για τη διερεύνηση 

µπορούν να χρησιµοποιούνται και ότι όλες οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα δεν µπορούν 

να διαβιβαστούν, ιδίως στη δικαστική αρχή, ή να δηµοσιοποιηθούν. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι ηχογραφήσεις της συσκευής 

καταγραφής στοιχείων πτήσης δεν 

διατίθενται ούτε χρησιµοποιούνται για 

σκοπούς πέραν της διερεύνησης, εκτός 

εάν: 

2. Οι ηχογραφήσεις της συσκευής 

καταγραφής στοιχείων πτήσης δεν 

διατίθενται ούτε χρησιµοποιούνται για 

σκοπούς πέραν της διερεύνησης, εκτός 

εάν: 

α) χρησιµοποιηθούν µόνον για λόγους 

αξιοπλοΐας ή συντήρησης· ή 
α) χρησιµοποιηθούν µόνον για λόγους 

αξιοπλοΐας ή συντήρησης· και 

β) αποχαρακτηριστούν· ή β) αποχαρακτηριστούν· και 

γ) δηµοσιοποιηθούν µε απαραβίαστες 

διαδικασίες. 

γ) δηµοσιοποιηθούν µε απαραβίαστες 

διαδικασίες. 

Αιτιολόγηση 

Οι όροι δηµοσιοποίησης είναι σωρευτικοί για να αποτρέπουν την ανάρµοστη χρήση πληροφοριών 

σχετικά µε την ασφάλεια πτήσεων. Όσα στοιχεία δηµοσιοποιούνται για την αξιοπλοΐα και τη 

συντήρηση πρέπει να αποχαρακτηρίζονται και να δηµοσιοποιούνται µε απαραβίαστες 

διαδικασίες. Μόνο µε αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι τα δηµοσιοποιούµενα στοιχεία δεν θα 

χρησιµοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Οι "απαραβίαστες διαδικασίες" δεν ορίζονται και είναι 

ασαφείς. Θα συγκροτούνται πρωτόκολλα µεταξύ των κατηγοριών εµπλεκόµενων προσώπων, για 

να καθοριστεί τι συνιστά απαραβίαστη διαδικασία. Οι πληροφορίες που περιέχονται στη συσκευή 

καταγραφής στοιχείων πτήσης µπορεί να αποκτώνται µε άλλους τρόπους. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Για την προστασία της ανεξαρτησίας 
των διερευνήσεων ατυχηµάτων, καθώς 
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και για την εξασφάλιση της πλήρους 
συνεργασίας των προσώπων που είναι σε 
θέση να καταθέσουν χρήσιµες 
πληροφορίες για την διερεύνηση, τα 
κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η 
χρησιµοποίηση ηχογραφήσεων ή 
στοιχείων ασφαλείας προερχόµενων από 
την διερεύνηση ατυχηµάτων δεν 
παραβιάζει την ιδιωτική ζωή των 
προσώπων ούτε το δικαίωµα τους σε 
δίκαιη δίκη, διαφυλάσσοντας σε κάθε 
περίπτωση το δικαίωµά τους να µη 
συµβάλουν στην ενοχοποίησή τους. 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο επικεφαλής της αρχής στην οποία έχει 

ανατεθεί η διερεύνηση κοινοποιεί 

πληροφορίες σχετικές µε την πρόληψη 

ατυχήµατος ή σοβαρού συµβάντος σε 

αρχές αρµόδιες για την ασφάλεια πτήσεων, 

πρόσωπα αρµόδια για την κατασκευή ή τη 

συντήρηση αεροσκαφών ή του εξοπλισµού 

τους και σε άτοµα ή νοµικούς φορείς 

αρµόδιους για τη λειτουργία αεροσκαφών 

ή την εκπαίδευση προσωπικού. 

2. Ο επικεφαλής της αρχής στην οποία έχει 

ανατεθεί η διερεύνηση κοινοποιεί 

πληροφορίες σχετικές µε την πρόληψη 

ατυχήµατος ή σοβαρού συµβάντος σε 

αρχές αρµόδιες για την ασφάλεια πτήσεων, 
ιδίως τον EASA, πρόσωπα αρµόδια για 
την κατασκευή ή τη συντήρηση 

αεροσκαφών ή του εξοπλισµού τους και σε 

άτοµα ή νοµικούς φορείς αρµόδιους για τη 

λειτουργία αεροσκαφών ή την εκπαίδευση 

προσωπικού. 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο επικεφαλής της αρχής στην οποία έχει 
ανατεθεί η διερεύνηση εξουσιοδοτείται να 
ενηµερώνει τα θύµατα και τις οικογένειές 
τους ή τις ενώσεις τους ή, να 
δηµοσιοποιεί σχετικές µε τα γεγονότα 

παρατηρήσεις και τις διαδικασίες της 

διερεύνησης και πιθανά προκαταρκτικά 
συµπεράσµατα ή/και συστάσεις, µε την 

3. Ο επικεφαλής της αρχής στην οποία έχει 
ανατεθεί η διερεύνηση εξουσιοδοτείται να 

δηµοσιοποιεί σχετικές µε τα γεγονότα 

παρατηρήσεις και τις διαδικασίες της 

διερεύνησης και, ενδεχοµένως, τις 
προκαταρκτικές αναφορές συµβάντων 
και συστάσεις ασφαλείας, µε την 
προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύονται οι 
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προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύονται οι 

στόχοι της διερεύνησης. 

στόχοι της διερεύνησης και τηρούνται στο 
ακέραιο οι όροι της προστασίας των 
προσωπικών δεδοµένων. 

Αιτιολόγηση 

Η ορολογία αυτή είναι ακριβέστερη και σε αντιστοιχία µε τους όρους που χρησιµοποιούνται στο 

παράρτηµα 13 του ICAO. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Πριν από τη δηµοσιοποίηση των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3, ο επικεφαλής της αρχής 
στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση 
ενηµερώνει τα θύµατα, τις οικογένειες ή 
τις ενώσεις τους για τα στοιχεία αυτά. 
Οφείλει ιδίως να τους διαβιβάσει τις 
προκαταρκτικές αναφορές συµβάντων 
και την τελική έκθεση, εφόσον τα εν λόγω 
πρόσωπα έχουν δώσει τα στοιχεία 
επικοινωνίας τους. 

Αιτιολόγηση 

Οι οικογένειες των θυµάτων δεν πρέπει να ενηµερώνονται από τα ΜΜΕ. Πρέπει να έχουν 

προνοµιακή πρόσβαση στις πληροφορίες πριν αυτές δηµοσιοποιηθούν. 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Σε κάθε στάδιο της διερεύνησης, η αρχή 

διερεύνησης µε χρονολογηµένη 

διαβιβαστική επιστολή συστήνει στις 

ενδιαφερόµενες οντότητες, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων άλλων 

κρατών µελών ή τρίτων χωρών, κάθε 

προληπτικό µέτρο που κρίνει αναγκαίο να 

ληφθεί αµέσως. 

1. Σε κάθε στάδιο της διερεύνησης η αρχή 
διερεύνησης µε χρονολογηµένη 

διαβιβαστική επιστολή συστήνει, µετά τη 
δέουσα διαβούλευση µε όλα τα αρµόδια 
µέρη, συµπεριλαµβανοµένων του EASΑ, 
του κατασκευαστή του αεροσκάφους και 
του φορέα εκµετάλλευσης, στις 
ενδιαφερόµενες οντότητες, 
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συµπεριλαµβανοµένων εκείνων άλλων 

κρατών µελών ή τρίτων χωρών, κάθε 

προληπτικό µέτρο που κρίνει αναγκαίο να 

ληφθεί αµέσως. 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 21 α (νέο) – τίτλος  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 21α 

 Αναφορά περιστατικών 

Αιτιολόγηση 

Το θέµα της αναφοράς περιστατικών είναι σηµαντικό και πρέπει να του δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. 

Σήµερα, τα δεδοµένα που περιέχονται στο ECCAIRS δεν αναλύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Όµως, από την ανάλυσή τους θα µπορούσε να προκύψει ποιες είναι οι υφιστάµενες τάσεις και να 

ληφθούν µέτρα για την αποφυγή ατυχηµάτων. 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 21 α (νέο) – παράγραφος 1  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1. Ο EASA, σε συνεργασία µε τα κράτη 
µέλη, συµµετέχει τακτικά στην ανταλλαγή 
και την ανάλυση πληροφοριών που 
καλύπτονται από την οδηγία 2003/42/ΕΚ 
και έχει επιγραµµική πρόσβαση σε όλες 
τις πληροφορίες που περιέχει το κεντρικό 
αποθετήριο που έχει δηµιουργηθεί µε 
βάση τον κανονισµό αριθ. 1321/2007/ΕΚ 
της Επιτροπής. Η πρόσβαση αυτή 
καλύπτει επίσης τις πληροφορίες µε τις 
οποίες ταυτοποιούνται απευθείας ο 
αεροµεταφορέας και το αεροσκάφος που 
αφορά η αναφορά περιστατικού. Ο EASA 
εξασφαλίζει την εµπιστευτικότητα των 
πληροφοριών αυτών, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία, και περιορίζει τη 
χρήση τους στα απολύτως αναγκαία για 
να φέρει σε πέρας τις σχετικές µε την 
ασφάλεια πτήσεων υποχρεώσεις του. Οι 



 

 

 PE446.605/ 40 

 EL 

πληροφορίες αυτές µπορούν να 
χρησιµοποιούνται για την πρόληψη 
ατυχηµάτων και συµβάντων και όχι για 
τον καταλογισµό υπαιτιότητας ή ευθύνης. 

Αιτιολόγηση 

Το θέµα της αναφοράς περιστατικών είναι σηµαντικό και πρέπει να του δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. 

Σήµερα, τα δεδοµένα που περιέχονται στο ECCAIRS δεν αναλύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Όµως, από την ανάλυσή τους θα µπορούσε να προκύψει ποιες είναι οι υφιστάµενες τάσεις και να 

ληφθούν µέτρα για την αποφυγή ατυχηµάτων. 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 21 α (νέο) – παράγραφος 2  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2. Ο EASA, σε συνεργασία µε τα κράτη 
µέλη, οφείλει να προβαίνει σε τακτική 
ανάλυση των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ιδίως 
προκειµένου να εντοπίζονται σηµαντικές 
τάσεις στην εξέλιξη της ασφάλειας των 
αεροµεταφορών. Όταν η ανάλυση των εν 
λόγω πληροφοριών δείχνει την ύπαρξη 
σηµαντικού αριθµού επαναλαµβανόµενων 
περιστατικών, πρέπει να 
πραγµατοποιείται βαθύτερη ανάλυση των 
περιστατικών αυτών ώστε, ενδεχοµένως, 
να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα 
ασφαλείας και, ιδίως, να διατυπωθούν 
οδηγίες πτητικής ικανότητας. 

Αιτιολόγηση 

Το θέµα της αναφοράς περιστατικών είναι σηµαντικό και πρέπει να του δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. 

Σήµερα, τα δεδοµένα που περιέχονται στο ECCAIRS δεν αναλύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Όµως, από την ανάλυσή τους θα µπορούσε να προκύψει ποιες είναι οι υφιστάµενες τάσεις και να 

ληφθούν µέτρα για την αποφυγή ατυχηµάτων. 
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Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 21 α (νέο) – παράγραφος 3  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων της 
παραγράφου 2 πρέπει να διαβιβάζονται 
σε όλες τις αρµόδιες για την ασφάλεια 
των αεροµεταφορών αρχές της Ένωσης 
και στην Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 21 α (νέο) – παράγραφος 4  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4. Στο πλαίσιο των παραγράφων 1 και 2, 
ο ΕΑSΑ µπορεί να ζητεί από το ∆ίκτυο ή 
τις αρχές των κρατών µελών κάθε 
αναγκαία συµπληρωµατική πληροφορία. 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 22 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

∆ιάθεση ονοµαστικών καταστάσεων 

επιβατών 

∆ιάθεση ονοµαστικών καταστάσεων 

επιβατών και επαφή µε τις οικογένειες 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι κοινοτικές αεροπορικές εταιρείες και 
οι αεροπορικές εταιρείες, οι πτήσεις των 

οποίων αναχωρούν από αερολιµένα στο 

έδαφος κράτους µέλους όπου εφαρµόζεται 

1. Οι αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ και οι 
αεροπορικές εταιρείες, οι πτήσεις των 

οποίων αναχωρούν από αερολιµένα ή 
φθάνουν σε αερολιµένα στο έδαφος 
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η Συνθήκη, εφαρµόζουν διαδικασίες που 

επιτρέπουν την εκτύπωση της ονοµαστικής 

κατάστασης όλων των επιβαινόντων 

αεροσκάφους εντός µιας ώρας από την 
κοινοποίηση ατυχήµατος σε αεροσκάφος. 

κράτους µέλους όπου εφαρµόζεται η 

Συνθήκη, εφαρµόζουν διαδικασίες που 

επιτρέπουν την εκτύπωση της ονοµαστικής 

κατάστασης των επιβαινόντων 

αεροσκάφους όσο το δυνατό ταχύτερα, 
αλλά οπωσδήποτε εντός δύο ωρών από 
την κοινοποίηση ατυχήµατος σε 

αεροσκάφος καθώς και της κατάστασης 
των µεταφερόµενων επικίνδυνων 
εµπορευµάτων τα οποία ενδέχεται να 
αποτελούν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία ή 
το περιβάλλον. 

Αιτιολόγηση 

∆εν δικαιολογείται η διάταξη να αφορά µόνο τις πτήσεις που αναχωρούν από την ΕΕ, θα πρέπει 

συµπεριλαµβάνονται και οι πτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η τροπολογία καλύπτει την ανάγκη συντόµευσης του χρόνου αναµονής ώστε να είναι γνωστό 

ποιοι ακριβώς είχαν επιβιβασθεί στην πτήση στην οποία σηµειώθηκε το ατύχηµα. Πρέπει οι ίδιες 

οι αεροπορικέ εταιρείες να ενηµερώνουν σχετικά µε το φορτίο, σε περίπτωση που υπήρχαν 

επικίνδυνα εµπορεύµατα στο αεροσκάφος. 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Προκειµένου να καταστεί δυνατή η 
ταχεία ενηµέρωση των οικογενειών των 
επιβατών για την παρουσία των οικείων 
τους στο αεροσκάφος που έχει εµπλακεί 
σε ατύχηµα, οι αεροπορικές εταιρείες και 
τα ταξιδιωτικά γραφεία προτείνουν στους 
επιβάτες να δηλώνουν τα στοιχεία ενός 
προσώπου στο οποίο θα πρέπει να 
απευθυνθούν σε περίπτωση ατυχήµατος. 
Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µόνο σε περίπτωση 
ατυχήµατος· δεν ανακοινώνονται σε 
τρίτους και δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για εµπορικούς 
σκοπούς. 

Αιτιολόγηση 

Όταν συµβαίνει ένα ατύχηµα, η αεροπορική εταιρία δέχεται χιλιάδες κλήσεις και συχνά 
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χρειάζεται πολύ χρόνο προκειµένου να εντοπίσει το κατάλληλο πρόσωπο που θα πρέπει να 

ενηµερωθεί σχετικά µε το θάνατο επιβάτη. Αυτή η περίοδος αβεβαιότητας αποδεικνύεται 

ιδιαίτερα οδυνηρή για τους οικείους των θυµάτων. Η υποχρέωση των αεροπορικών εταιρειών να 

προτείνουν στους επιβάτες να υποδεικνύουν, κατά την κράτηση, ένα πρόσωπο στο οποίο θα 

πρέπει να απευθυνθούν σε περίπτωση ατυχήµατος, θα µπορούσε να µειώσει αυτή την αναµονή. 

Θα πρέπει ωστόσο να συνοδεύεται από κάθε δυνατή εγγύηση όσον αφορά την προστασία των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η κατάσταση δεν δηµοσιοποιείται πριν 

ενηµερωθούν όλες οι οικογένειες των 

επιβατών από τις αρµόδιες αρχές. Τα 

κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να 

διατηρηθεί εµπιστευτική η ονοµαστική 

κατάσταση επιβατών. 

3. Η κατάσταση δεν δηµοσιοποιείται πριν 

ενηµερωθούν όλες οι οικογένειες των 

επιβατών από τις αρµόδιες αρχές και 
ληφθεί η συγκατάθεσή τους. Τα κράτη 
µέλη µπορούν να αποφασίσουν να 

διατηρηθεί εµπιστευτική η ονοµαστική 

κατάσταση επιβατών. 

Αιτιολόγηση 

Η κατάσταση αυτή δεν πρέπει να δηµοσιοποιείται πριν οι αρµόδιες αρχές ενηµερώσουν όλους 

τους ενδιαφεροµένους. 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η επεξεργασία των δεδοµένων που 
περιέχει η κατάσταση πραγµατοποιείται 
µε την επιφύλαξη της οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Νέο ειδικό άρθρο (άρθρο 23α) προστέθηκε για το ζήτηµα αυτό µε το ίδιο περιεχόµενο. 
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Τροπολογία  80 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι 

καταρτίζεται σχέδιο για την παροχή 

συνδροµής στα θύµατα αεροπορικών 

ατυχηµάτων και τις οικογένειές τους σε 
εθνικό επίπεδο. 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι 

καταρτίζεται σε εθνικό επίπεδο σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση 
αεροπορικού ατυχήµατος. Παράλληλα, το 
σχέδιο αυτό πρέπει να διέπεται από 
ορισµένες κοινές αρχές των κρατών 
µελών, διασφαλίζοντας µε τον τρόπο 
αυτό την πιο ολοκληρωµένη και 
εναρµονισµένη αντιµετώπιση τέτοιων 
περιπτώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Το σχέδιο αυτό έκτακτης ανάγκης 
περιλαµβάνει ιδίως σχέδιο για την παροχή 
συνδροµής στα θύµατα αεροπορικών 

ατυχηµάτων και σχέδιο ταχείας 
ενεργοποίησης των υπηρεσιών του 
αεροδροµίου  για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης σε περίπτωση ατυχήµατος κατά 
την απογείωση ή την προσγείωση σε 
κράτος µέλος. 

 Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η 
ταυτοποίηση όλων των θυµάτων να 
γίνεται µε αυστηρές και έγκυρες 
µεθόδους το ταχύτερο δυνατόν. 

Αιτιολόγηση 

Κρίνεται απαραίτητο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να τηρούνται ορισµένες κοινές αρχές για την 

κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας ως ένα βαθµό την ίδια αντιµετώπιση 

τέτοιων κρίσεων σε όλα τα εδάφη της Ένωσης. 

Το εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης πρέπει να λαµβάνει ιδιαίτερα υπόψη το θέµα της ταχύτητας 

και της αποτελεσµατικότητας της βοήθειας που έχει ως βάση το αεροδρόµιο, στην περίπτωση που 

το ατύχηµα συµβεί στο αεροδρόµιο. Αυτό έχει τεράστια σηµασία και µπορεί να σώσει ζωές. 

Η ταυτοποίηση των θυµάτων µε αξιόπιστες επιστηµονικές µεθόδους είναι η καλύτερη υπηρεσία 

που µπορεί να προσφερθεί στα θύµατα και τους οικείους τους. Η ταυτοποίηση αυτή πρέπει να 

πραγµατοποιείται το ταχύτερο δυνατόν, χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος της αυστηρότητας και 

την ακρίβειας των διαδικασιών. 
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Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε όλες 
οι αεροπορικές εταιρείες που είναι 
καταχωρισµένες στο έδαφός τους να 
διαθέτουν σχέδιο βοήθειας προς τα 
θύµατα και τις οικογένειές τους. Τα 
σχέδια αυτά πρέπει ιδίως να λαµβάνουν 
υπόψη την ψυχολογική υποστήριξη στα 
θύµατα και τις οικογένειές τους και να 
επιτρέπουν στην εταιρεία να 
αντιµετωπίσει ένα σοβαρό ατύχηµα. Τα 
κράτη µέλη ελέγχουν τα σχέδια βοήθειας 
των αεροπορικών εταιρειών που είναι 
καταχωρισµένες στο έδαφός τους. Οι 
αεροπορικές εταιρείες τρίτων χωρών που 
εξυπηρετούν την Ένωση πρέπει επίσης να 
διαθέτουν σχέδιο που να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες των θυµάτων και των 
οικογενειών τους και να διαβιβάζουν το 
εν λόγω σχέδιο στις αρµόδιες αρχές των 
κρατών µελών που εξυπηρετούν. 

Αιτιολόγηση 

Σε περίπτωση ατυχήµατος, ο αεροµεταφορέας είναι ο πρώτος συνοµιλητής προς τον οποίο 

στρέφονται οι οικείοι των επιβατών. Τα κράτη µέλη πρέπει να ελέγχουν αν οι αεροπορικές 

εταιρείες που είναι καταχωρισµένες στο έδαφός τους διαθέτουν επίσης κατάλληλο σχέδιο κρίσης. 

Οι εταιρείες των τρίτων χωρών πρέπει και αυτές να διαθέτουν παρόµοιο σχέδιο. 

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 
1β. Το κράτος µέλος στο έδαφος του 
οποίου συνέβη το αεροπορικό ατύχηµα 
είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή του 
σχεδίου έκτακτης ανάγκης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. 
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Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1γ. Όταν συµβεί ένα ατύχηµα και 
υπεύθυνο για τη διερεύνηση είναι κράτος 
µέλος ή το κράτος καταχώρισης της 
αεροπορικής εταιρείας της οποίας το 
αεροσκάφος έχει εµπλακεί σε ατύχηµα ή 
κράτος που έχει σηµαντικό αριθµό 
υπηκόων στο αεροσκάφος που έχει 
εµπλακεί στο ατύχηµα, το εν λόγω κράτος 
µέλος προβλέπει τον ορισµό ενός 
προσώπου αναφοράς που θα αποτελεί το 
σηµείο επαφής και ενηµέρωσης των 
θυµάτων και των οικογενειών τους. Το 
πρόσωπο αυτό µπορεί να είναι µέλος της 
εθνικής αρχής διερεύνησης. 

Αιτιολόγηση 

Το πρόσωπο αναφοράς θα αποτελεί το προνοµιούχο σηµείο επαφής για τα θύµατα και τους 

οικείους τους. Το πρόσωπο αυτό µπορεί να συντονίζει τις πληροφορίες που παρέχουν οι διάφοροι 

ενεχόµενοι φορείς, να τις διαβιβάζει στους οικείους των επιβατών, αλλά και να τους ενηµερώνει 

σχετικά µε τις διάφορες διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Οι αεροπορικές εταιρείες που 
εξυπηρετούν την Ένωση οφείλουν να 
εφαρµόζουν τις διατάξεις της σύµβασης 
του Μόντρεαλ για την ενοποίηση 
ορισµένων κανόνων στις διεθνείς 
αεροπορικές µεταφορές, ακόµη και στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες το κράτος 
καταχώρισής τους δεν έχει κυρώσει τη 
σύµβαση. 

Αιτιολόγηση 

Οι ευρωπαίοι επιβάτες πρέπει να προστατεύονται από τη σύµβαση του Μόντρεαλ όποια και αν 
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είναι η εταιρεία που χρησιµοποιούν. 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 23 α (νέο) – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 23α 

 Πρόσβαση στα έγγραφα και προστασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

Αιτιολόγηση 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο θέµα της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 23 α (νέο) – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού 
εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου1. 

 
1 ΕΕ L 145, 31.05.2001, σ. 43. 

 

Τροπολογία  87 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 23 α (νέο) – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού 
εφαρµόζονται σύµφωνα µε την οδηγία 
αριθ. 95/46/ΕΚ και τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1. 

 
_____________________ 

1 ΕΕ L 8, 12.01.2001, σ. 1. 
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Αιτιολόγηση 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο θέµα της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

 

Τροπολογία  88 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 24 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 24α 

 Προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο 

 1. Προκειµένου να ληφθεί υπόψη η 
τεχνική πρόοδος, η Επιτροπή µπορεί να 
εγκρίνει, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύµφωνα µε το άρθρο 24β και 
τηρουµένων των προϋποθέσεων των 
άρθρων 24γ και 24δ, προσαρµογές των 
ορισµών του άρθρου 2 καθώς και των 
διατάξεων του παραρτήµατος του 
παρόντος κανονισµού, λαµβάνοντας ιδίως 
υπόψη τις τροποποιήσεις στο παράρτηµα 
13 της Σύµβασης περί διεθνούς πολιτικής 
αεροπορίας. 

 2. Κατά την έκδοση αυτών των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων η Επιτροπή 
ενεργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισµού. 

Αιτιολόγηση 

Η τροποποίηση αυτή ακολουθεί τη θέσπιση της διαδικασίας των "κατ' εξουσιοδότηση πράξεων" 

στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρο 290 της ΣΛΕΕ). Πρόκειται για την τυπική 

διατύπωση που χρησιµοποιεί το Κοινοβούλιο για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σε άλλα 

νοµοθετήµατα. 

 

Τροπολογία  89 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 24 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 24β 
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 Εκτέλεση της εξουσιοδότησης 

 1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 α 
για περίοδο πέντε ετών µετά τη θέση σε 
ισχύ του παρόντος κανονισµού. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτοµάτως 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο την ανακαλέσουν σύµφωνα µε 
το άρθρο 24γ. 

 2. Η Επιτροπή, µόλις εκδώσει µια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

 3. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθεται 
στην Επιτροπή υπόκειται στις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα 
άρθρα 24γ και 24δ. 

Αιτιολόγηση 

Η τροποποίηση αυτή ακολουθεί τη θέσπιση της διαδικασίας των "κατ' εξουσιοδότηση πράξεων" 

στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρο 290 της ΣΛΕΕ). Πρόκειται για την τυπική 

διατύπωση που χρησιµοποιεί το Κοινοβούλιο για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σε άλλα 

νοµοθετήµατα. 

 

Τροπολογία  90 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 24 γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 24γ 

 Ανάκληση της εξουσιοδότησης 

 1. Η κατά το άρθρο 24α εξουσιοδότηση 
µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. 

 2. Το θεσµικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί 
εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση 
προσπαθεί να ενηµερώσει το άλλο θεσµικό 
όργανο και την Επιτροπή εντός εύλογου 
χρονικού διαστήµατος πριν από τη λήψη 
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της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις 
ανατεθείσες εξουσίες που θα µπορούσαν να 
ανακληθούν καθώς και τους ενδεχόµενους 
λόγους της ανάκλησης. 

 3. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στην 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσµατα 
αµέσως ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία 
που καθορίζεται σε αυτήν. ∆εν επηρεάζει 
την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη. ∆ηµοσιεύεται 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Η τροποποίηση αυτή ακολουθεί τη θέσπιση της διαδικασίας των "κατ' εξουσιοδότηση πράξεων" 

στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρο 290 της ΣΛΕΕ). Πρόκειται για την τυπική 

διατύπωση που χρησιµοποιεί το Κοινοβούλιο για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σε άλλα 

νοµοθετήµατα. 

 

Τροπολογία  91 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 24 δ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 24δ 

 Αντιρρήσεις στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις  

 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο µπορούν να διατυπώνουν 
αντιρρήσεις κατά της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης εντός προθεσµίας 
δύο µηνών από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συµβουλίου η προθεσµία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο µήνες. 

 2. Εάν, κατά τη λήξη της προθεσµίας 
αυτής, δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις 
ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε 
από το Συµβούλιο σχετικά µε την κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
και αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία 
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που ορίζεται στις διατάξεις της. Η κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη µπορεί να 
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε 
ισχύ πριν από τη λήξη αυτής της 
προθεσµίας, εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
ενηµερώσουν την Επιτροπή για την 
πρόθεσή τους να µη διατυπώσουν 
αντιρρήσεις. 

 3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις για  
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω 
πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσµικό 
όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης 
εκθέτει τους σχετικούς λόγους. 

Αιτιολόγηση 

Η τροποποίηση αυτή ακολουθεί τη θέσπιση της διαδικασίας των "κατ' εξουσιοδότηση πράξεων" 

στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρο 290 της ΣΛΕΕ). Πρόκειται για την τυπική 

διατύπωση που χρησιµοποιεί το Κοινοβούλιο για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σε άλλα 

νοµοθετήµατα. 

 

Τροπολογία  92 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 25 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά 

µε τις επιβλητέες ποινές σε περιπτώσεις 

παραβίασης του παρόντος κανονισµού. Οι 
ποινές που προβλέπουν είναι 

αποτελεσµατικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές και επιτρέπουν, ιδίως, την 

επιβολή κυρώσεων σε κάθε πρόσωπο το 

οποίο, αντίθετα προς τον παρόντα 

κανονισµό: 

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά 

µε τις επιβλητέες ποινές σε περιπτώσεις 

παραβίασης του παρόντος κανονισµού. Με 
την επιφύλαξη του δικαιώµατος που 
απορρέει από την αρχή «ουδείς εαυτόν 
ένοχον ποιεί», οι ποινές που προβλέπουν 
είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές και επιτρέπουν, ιδίως, την 

επιβολή κυρώσεων σε κάθε πρόσωπο το 

οποίο, αντίθετα προς τον παρόντα 

κανονισµό: 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα αναγνωρίζει το δικαίωµα 

σε δίκαιη δίκη. Το ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων αναγνώρισε µε την απόφαση στην 
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υπόθεση Saunders κατά ΗΒ (υπόθεση 43/1994/490/572) ότι οι πληροφορίες που αποσπώνται µε 

εξαναγκασµό κάποιου δεν µπορεί να χρησιµοποιούνται εις βάρος αυτού του προσώπου σε 

ποινική διαδικασία (δικαίωµα που απορρέει από την αρχή "ουδείς εαυτόν ένοχον ποιεί"). Η 

άρνηση της παροχής πληροφοριών είναι κολάσιµη σύµφωνα µε το προτεινόµενο άρθρο 25· 

εποµένως όλες οι πληροφορίες που δίνονται κατά τη διερεύνηση ατυχήµατος δεν µπορεί να 

χρησιµοποιούνται εις βάρος του προσώπου που παρέχει αυτές τις πληροφορίες. 

 

Τροπολογία  93 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 26 α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 26α 

 Τροποποίηση του κανονισµού 

 Ο παρών κανονισµός υπόκειται σε 
αναθεώρηση το αργότερο 4 χρόνια µετά 
την έναρξη ισχύος του. Προς το σκοπό 
αυτό και βασιζόµενη, µεταξύ άλλων, σε 
ευρεία διαβούλευση µε τους 
ενδιαφεροµένους και το ∆ίκτυο, η 
Επιτροπή αξιολογεί την εφαρµογή του 
παρόντος κανονισµού και υποβάλλει 
γραπτή έκθεση αναθεώρησης, το 
αργότερο πέντε χρόνια µετά την έναρξη 
ισχύος του, συµπεριλαµβανοµένων 
προτάσεων για νοµοθετικές αλλαγές, εάν 
χρειάζεται. Σε περίπτωση τροποποίησης 
του παρόντος κανονισµού, το ∆ίκτυο του 
άρθρου 7 καλείται να εκδώσει 
προκαταρκτική γνωµοδότηση. Η 
γνωµοδότηση του ∆ικτύου διαβιβάζεται 
στην Επιτροπή, το Συµβούλιο, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη µέλη 
και τον EASA. 

 

 

 


