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Τροπολογία 16
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου23, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 και ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 551/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου25 έχουν τροποποιηθεί 
ουσιωδώς. Με την ευκαιρία νέων 
τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους 
σαφήνειας, η αναδιατύπωση των εν λόγω 
κανονισμών.

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου23, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 και ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 551/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου25 έχουν τροποποιηθεί 
ουσιωδώς. Με την ευκαιρία νέων 
τροποποιήσεων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η πολιτική για το 
εναέριο χώρο είναι μακρόπνοη και 
προάγει την ανθεκτικότητα, την 
αποδοτικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα του τομέα, είναι 
σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η 
αναδιατύπωση των εν λόγω κανονισμών.

__________________ __________________
23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για 
τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 
(«κανονισμός-πλαίσιο») (ΕΕ L 96 της 
31.3.2004, σ. 1).

23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για 
τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 
(«κανονισμός-πλαίσιο») (ΕΕ L 96 της 
31.3.2004, σ. 1).

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, 
σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός για 
την παροχή υπηρεσιών») (ΕΕ L 96 της 
31.3.2004, σ. 10).

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, 
σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός για 
την παροχή υπηρεσιών») (ΕΕ L 96 της 
31.3.2004, σ. 10).

25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 551/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για 
την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου 
χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός για 

25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 551/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για 
την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου 
χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός για 
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τον εναέριο χώρο») (ΕΕ L 96 της 
31.3.2004, σ. 20).

τον εναέριο χώρο») (ΕΕ L 96 της 
31.3.2004, σ. 20).

Or. en

Αιτιολόγηση

Θεωρούμε ότι η τρέχουσα πανδημία COVID-19 προσφέρει μια ευκαιρία να μεταρρυθμιστεί 
δυναμικά ο τομέας και να καταστεί ανθεκτικός στον χρόνο.

Τροπολογία 17
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
εξελίξεις στο ευρύτερο περιβάλλον του 
ευρωπαϊκού τομέα αερομεταφορών, όπως 
το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2019, 
σχετικά με την κλιματική και 
περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης και το ψηφιακό θεματολόγιο της 
ΕΕ, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η 
περιβαλλοντική απόδοση του ευρωπαϊκού 
τομέα αερομεταφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αναφερθούμε στις πλέον σημαντικές αλλαγές στο ευρύτερο περιβάλλον του 
τομέα των αερομεταφορών από την έγκριση της μερικής γενικής προσέγγισης για την πρόταση 
της νομοθετικής δέσμης ΕΕΟ2+. Αυτές οι εξελίξεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις συναφείς 
πολιτικές, τις ρυθμιστικές πρωτοβουλίες και τις αγορές.

Τροπολογία 18
João Ferreira, Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τη Σύμβαση του Σικάγου του 1944, τα 
κράτη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση 
και την παροχή, είτε απευθείας είτε με 
ανάθεση, υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαχείριση του ευρωπαϊκού εναέριου 
χώρου βάσει των αρχών που ορίζονται 
στην παρούσα σύμβαση παρείχε πάντοτε 
τα απαιτούμενα επίπεδα ασφάλειας και 
επέτρεπε τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων 
και πολιτικών όσον αφορά τη διαχείριση 
της εναέριας κυκλοφορίας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, καθώς και τη λήψη μέτρων για 
τη σημαντική μείωση της συμφόρησης 
και των καθυστερήσεων, περιορίζοντας 
έτσι το λειτουργικό κόστος, ενώ δεν 
εμπόδισε ποτέ ούτε την ασφάλεια, ούτε τη 
ροή της ευρωπαϊκής εναέριας 
κυκλοφορίας, αλλά ούτε και την 
αποτελεσματικότητά της·

Or. pt

Τροπολογία 19
João Ferreira, Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κανόνες που ορίζονται στη Σύμβαση του 
Σικάγου επέτρεψαν την ανάπτυξη και την 
οργάνωση των αεροπορικών μεταφορών 
βάσει επιχειρησιακών αναγκών, οι οποίες 
θα πρέπει να συνάδουν με τις 
αναπτυξιακές στρατηγικές και την 
κρατική κυριαρχία, παρά με τα 
συμφέροντα της αγοράς ή την επιδίωξη 
του κέρδους ως πρωταρχικό στόχο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση με 
τους κανόνες αυτής της Σύμβασης, βάσει 
της δέσμης μέτρων SES 2+ παρέχονται 
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υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας σε 
φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
οι οποίοι δεν έχουν οριστεί από τα κράτη, 
ωστόσο προσφέρουν καλύτερη αναλογία 
κόστους/οφέλους βάσει υπερεθνικών και 
νομισματικών κριτηρίων· 

Or. pt

Τροπολογία 20
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Είναι απαραίτητο να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου κατά 
την εφαρμογή της κοινής πολιτικής 
μεταφορών. Αυτό προϋποθέτει σαφή 
κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της 
Ένωσης και των κρατών μελών. Όπου 
εκχωρούνται εξουσίες λήψης αποφάσεων 
σε μη κρατικές οντότητες, διασφαλίζεται 
ότι οι εν λόγω εξουσίες δεν συγκρούονται 
με τα προνόμια των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κράτος δικαίου συνιστά τόσο κατευθυντήρια αρχή του ενωσιακού δικαίου όσο και 
σημαντική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός πραγματικά λειτουργικού και αποδοτικού 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Πρωτίστως, η αρμοδιότητα που ανατίθεται στην ΕΕ δυνάμει 
του κανονισμού για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ) θα πρέπει να οριστεί με 
σαφήνεια. Εφόσον δεν συμμετέχουν μη κρατικές οντότητες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 
το ακριβές πεδίο εφαρμογής των οικείων εξουσιών λήψης αποφάσεων θα πρέπει να 
αποσαφηνιστεί και θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και οι 
αντιπαραθέσεις με τις εξουσίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ, των κρατών μελών και των οικείων 
οργάνων.

Τροπολογία 21
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η υλοποίηση της κοινής πολιτικής 
μεταφορών απαιτεί αποτελεσματικό 
σύστημα αερομεταφορών, το οποίο 
επιτρέπει ασφαλή και βιώσιμη λειτουργία 
των αερομεταφορών, βελτιστοποιεί τη 
μεταφορική ικανότητα και διευκολύνει 
την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, 
προσώπων και υπηρεσιών.

(5) Η υλοποίηση της κοινής πολιτικής 
μεταφορών απαιτεί αποτελεσματικό 
σύστημα αερομεταφορών, το οποίο 
επιτρέπει ασφαλή και βιώσιμη λειτουργία 
των αερομεταφορών, βελτιστοποιεί την 
απόδοση ενός συνολικού όγκου ο οποίος 
θα επικαιροποιείται επαναλαμβανόμενα 
και θα καθορίζεται από τις ανάγκες 
μείωσης των εκπομπών του τομέα ώστε 
να συμβάλει με δέοντα τρόπο στους 
γενικούς στόχους που θέτει ο ευρωπαϊκός 
νόμος για το κλίμα και διευκολύνει την 
ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, 
προσώπων και υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 22
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η αναθεώρηση του κανονισμού 
για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό 
πραγματοποιείται σε έναν κόσμο που 
σείεται από την πανδημία COVID-19, η 
οποία επέφερε σημαντική μείωση των 
αεροπορικών δραστηριοτήτων. Υπάρχει 
επίσης αυξανόμενη παγκόσμια 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 
εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις και 
απειλές για την ανθρώπινη υγεία που 
απορρέουν από την περιβαλλοντική και 
την κλιματική υποβάθμιση. Σε επίπεδο 
Ένωσης, θεσπίστηκε η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία, που περιλαμβάνει 
μια φιλοδοξία «μηδενικής ρύπανσης» και 
τον όρκο της «μη πρόκλησης σημαντικής 
ζημίας» στο περιβάλλον μας, ενώ 
παράλληλα εγκρίνεται ο ευρωπαϊκός 
νόμος για το κλίμα με συγκεκριμένους 
στόχους μείωσης των εκπομπών στο 
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πλαίσιο μιας πορείας προς την κλιματική 
ουδετερότητα. Στις 9 Δεκεμβρίου 2020, 
παρουσιάστηκε μια «Στρατηγική για 
βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα» με 
σαφή δέσμευση στην επείγουσα 
απεξάρτηση του τομέα των 
αερομεταφορών από τον άνθρακα, και 
στη δημιουργία αερολιμένων μηδενικών 
εκπομπών ως μια από τις προτεραιότητές 
της.

Or. en

Τροπολογία 23
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Οι αερομεταφορές εξαρτώνται επί 
του παρόντος σε μεγάλο βαθμό από 
ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα που 
ευθύνονται για εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου οι οποίες έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον. Εκτός από το 
διοξείδιο του άνθρακα, υπάρχουν ακόμη 
σημαντικές εκπομπές πλην του CO2, 
όπως οι ουρές συμπύκνωσης ή τα NOx, 
που σύμφωνα με επιστημονικές 
αποδείξεις,1α έχουν σχετικό αντίκτυπο 
στην κλιματική αλλαγή. Πέρα από την 
απεξάρτηση από τον άνθρακα, ο 
σχεδιασμός της μελλοντικής αεροπορίας 
και της διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας χρειάζεται ολοκληρωμένη 
δράση ώστε να αποφευχθούν οι ουρές 
συμπύκνωσης και όλες οι εκπομπές που 
έχουν επιπτώσεις στο κλίμα.
__________________
1α Βλέπε COM(2020) 747 final 
«Επικαιροποιημένη ανάλυση σχετικά με 
τις κλιματικές επιπτώσεις των 
αεροπορικών μεταφορών πλην των 
εκπομπών CO2 και πιθανά μέτρα 
πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 30 
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παράγραφος 4 της οδηγίας για το 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής της ΕΕ».

Or. en

Τροπολογία 24
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6γ) Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός 
νοείται ως σύστημα που θα πρέπει να 
συμβάλει συνεχώς σε μείωση τουλάχιστον 
10% των εκπομπών που έχουν αντίκτυπο 
στο κλίμα σύμφωνα με τη Στρατηγική για 
βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα, η 
οποία θα πρέπει να νοείται σε 
συγκεντρωτική βάση. Με δεδομένη την 
επείγουσα κατάσταση του κλίματος και 
τον σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίζει 
ο τομέας των μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αερομεταφορών, στην εκπλήρωση των 
στόχων για το κλίμα που θεσπίστηκαν 
από τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, 
αυτή θα πρέπει να είναι η πρωταρχική 
ανησυχία μεταξύ όλων των άλλων 
πιθανών οφελών που συνεπάγονται ο 
λιγότερο κατακερματισμένος εναέριος 
χώρος και η περισσότερο ενοποιημένη 
διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 25
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 δ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6δ) Η αύξηση της εξοικονόμησης 
καυσίμου και οι μειωμένες εκπομπές που 
οφείλονται στους βελτιστοποιημένους 
διαδρόμους μεμονωμένων πτήσεων δεν 
θα πρέπει να θεωρηθεί ως παράγοντας 
που επιτρέπει τον πρόσθετο όγκο 
κυκλοφορίας, καθώς κάτι τέτοιο θα 
προκαλούσε αντ’ αυτού αύξηση των 
συνολικών εκπομπών και θα ήταν 
συνολικά πιο επιζήμιο για το κλίμα και το 
περιβάλλον από την σημερινή κατάσταση. 
Θα πρέπει αντιθέτως να θεωρηθεί 
περισσότερο ως καταλύτης για μια πιο 
λογική χρήση του εναέριου χώρου, 
προβλέποντας περισσότερες επιλογές 
απευθείας πτήσεων αντί για στάσεις εν 
ώρα πορείας που αυξάνουν τις εκπομπές. 
Μια πιο αποδοτική χρήση του εναέριου 
χώρου θα πρέπει επίσης να αποτελεί 
βελτιωμένη επιλογή όσον αφορά τη 
χρονοθυρίδα και ένα γενικώς μειωμένο 
πρόγραμμα απογειώσεων και 
αναχωρήσεων, με οφέλη τόσο για τις 
συνθήκες εργασίας των στόλων και του 
προσωπικού των αερολιμένων, καθώς και 
στην ποιότητα ζωής των πολιτών που 
ζουν στην περιοχή η οποία επηρεάζεται 
από τη δραστηριότητα του αερολιμένα, 
για παράδειγμα από την ηχορύπανση.

Or. en

Τροπολογία 26
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Επίσης, οι βελτιώσεις των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων της ATM 
συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη των 
στόχων που περιλαμβάνονται στη 

(7) Μολονότι οι βελτιώσεις των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων της ATM 
συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη των 
στόχων που περιλαμβάνονται στη 
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συμφωνία του Παρισιού και στην 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία της 
Επιτροπής, ιδίως με τη μείωση των 
εκπομπών από τις αεροπορικές μεταφορές.

συμφωνία του Παρισιού και στην 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία της 
Επιτροπής, ιδίως με τη μείωση των 
εκπομπών από τις αεροπορικές μεταφορές, 
η βελτίωση της απόδοσης της ΑΤΜ δεν 
μπορεί καθεαυτή να διασφαλίσει την 
περιβαλλοντική απόδοση του τομέα των 
αερομεταφορών. Επιπροσθέτως, 
δεδομένου ότι τα υψηλότερα επίπεδα 
κυκλοφορίας παράγουν περισσότερες 
εκπομπές και έχουν μεγαλύτερο 
αντίκτυπο πλην των εκπομπών CO₂, η 
πρόσβαση στον εναέριο χώρο δεν μπορεί 
να μεγιστοποιηθεί χωρίς να εξεταστούν οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι η συμβολή του τομέα ATM στην περιβαλλοντική απόδοση έχει καίρια σημασία, ιδίως 
μέσω της αποφυγής των καθυστερήσεων και της συμφόρησης, η βελτιστοποίηση των ροών 
κυκλοφορίας και η διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης του εναέριου χώρου, θα πρέπει να 
αποσαφηνιστεί ότι η ATM από μόνη της είναι ανίκανη να επιλύσει τις προκλήσεις στον τομέα 
της περιβαλλοντικής απόδοσης με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο τομέας των 
αερομεταφορών. Η απόδοση της ΑΤΜ θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα, αφού 
τα υψηλότερα επίπεδα κυκλοφορίας συνεπάγονται μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Τροπολογία 27
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Επίσης, οι βελτιώσεις των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων της ATM 
συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη των 
στόχων που περιλαμβάνονται στη 
συμφωνία του Παρισιού και στην 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία της 
Επιτροπής, ιδίως με τη μείωση των 
εκπομπών από τις αεροπορικές μεταφορές.

(7) Οι βελτιώσεις των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων της ATM πρέπει να 
σχεδιαστούν και να συνδυαστούν ώστε να 
συμβάλλουν με συγκεντρωτικό τρόπο 
άμεσα στην επίτευξη των στόχων που 
περιλαμβάνονται στη συμφωνία του 
Παρισιού και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία της Επιτροπής, ιδίως με τη 
μείωση των εκπομπών από τις αεροπορικές 
μεταφορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
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πρέπει να παρακολουθεί διαρκώς και να 
υποβάλλει περιοδικά εκθέσεις σχετικά με 
τον συνολικό αντίκτυπο των επιδόσεων 
της ΑΤΜ όσον αφορά τη μείωση των 
εκπομπών CO2 και των εκπομπών πλην 
του CO2.

Or. en

Τροπολογία 28
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Επίσης, οι βελτιώσεις των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων της ATM 
συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη των 
στόχων που περιλαμβάνονται στη 
συμφωνία του Παρισιού και στην 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία της 
Επιτροπής, ιδίως με τη μείωση των 
εκπομπών από τις αεροπορικές μεταφορές.

(7) Επίσης, οι βελτιώσεις των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων της ATM 
συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη των 
στόχων που περιλαμβάνονται στη 
συμφωνία του Παρισιού και στην 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία της 
Επιτροπής, ιδίως με τη μείωση των 
εκπομπών από τις αεροπορικές μεταφορές. 
Λαμβάνεται δεόντως υπόψη ο 
περιορισμένος χώρος δράσης του 
παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας σε 
αυτό το θέμα. Ο αντίκτυπος των άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών των 
αερομεταφορών στις επιδόσεις της ΑΤΜ 
θα πρέπει να παρακολουθείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι το μόνο που μπορούν να πράξουν οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας για να 
βελτιώσουν την περιβαλλοντική επίδοση των αερομεταφορών. Μπορούν να γίνουν πολλά 
περισσότερα σε άλλους τομείς των αερομεταφορών ώστε να βελτιωθεί η επίδοσή τους, όπως η 
ανανέωση του στόλου ή τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF). Χρησιμοποιείται η τελευταία 
μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol). 
Πολλά πράγματα δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Τροπολογία 29
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Ο εναέριος χώρος αποτελεί κοινό 
αγαθό για όλες τις κατηγορίες των 
χρηστών που πρέπει να χρησιμοποιείται 
με ευελιξία από όλους τους χρήστες ώστε 
να διασφαλίζεται ισότιμη μεταχείριση και 
διαφάνεια, λαμβανομένων υπόψη των 
αναγκών των κρατών μελών στους τομείς 
της ασφάλειας και της άμυνας καθώς και 
των δεσμεύσεών τους έναντι των διεθνών 
οργανισμών.

Or. fr

Τροπολογία 30
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να εξασφαλισθεί συνεπής και 
σταθερή εποπτεία της παροχής υπηρεσιών 
ανά την Ευρώπη, οι εθνικές εποπτικές 
αρχές πρέπει να διαθέτουν επαρκή 
ανεξαρτησία και πόρους. Αυτό δεν θα 
πρέπει να εμποδίζει μια εθνική εποπτική 
αρχή να αποτελεί μέρος ρυθμιστικής αρχής 
αρμόδιας για περισσότερους του ενός 
ρυθμιζόμενους τομείς, εάν η εν λόγω 
ρυθμιστική αρχή πληροί τις απαιτήσεις 
περί ανεξαρτησίας, ή να συμπράξει 
οργανωτικά με την εθνική αρχή 
ανταγωνισμού.

(10) Για να εξασφαλισθεί συνεπής και 
σταθερή εποπτεία της παροχής υπηρεσιών 
ανά την Ευρώπη, οι εθνικές εποπτικές 
αρχές πρέπει να διαθέτουν δημοσιονομική 
και χρηματοοικονομική ανεξαρτησία και 
επαρκείς πόρους. Αυτό δεν θα πρέπει να 
εμποδίζει μια εθνική εποπτική αρχή να 
αποτελεί μέρος ρυθμιστικής αρχής 
αρμόδιας για περισσότερους του ενός 
ρυθμιζόμενους τομείς, εάν η εν λόγω 
ρυθμιστική αρχή πληροί τις απαιτήσεις 
περί ανεξαρτησίας, ή να συμπράξει 
οργανωτικά με την εθνική αρχή 
ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιαστικό να διασφαλιστεί η πλήρης ανεξαρτησία των εθνικών εποπτικών αρχών, 
συμπεριλαμβανομένων της δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής, προκειμένου να εκτελούν 
τα καθήκοντά τους, ιδίως τα εποπτικά.
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Τροπολογία 31
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η χρηματοδότηση των εθνικών 
εποπτικών αρχών θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία τους και θα 
πρέπει να τους δίνει τη δυνατότητα να 
λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της 
δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της 
αμεροληψίας και της αναλογικότητας. 
Κατάλληλες διαδικασίες διορισμού του 
προσωπικού θα πρέπει να συμβάλλουν 
στην ανεξαρτησία των εθνικών εποπτικών 
αρχών, διασφαλίζοντας ιδίως ότι τα 
πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις διορίζονται από δημόσια αρχή 
η οποία δεν ασκεί άμεσα δικαιώματα 
κυριότητας επί παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας.

(11) Η χρηματοδότηση των εθνικών 
εποπτικών αρχών θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία τους και θα 
πρέπει να τους δίνει τη δυνατότητα να 
λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της 
δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της 
αμεροληψίας και της αναλογικότητας. 
Κατάλληλες διαδικασίες διορισμού του 
προσωπικού θα πρέπει να θεσπιστούν σε 
εθνικό επίπεδο και να συμβάλλουν στην 
ανεξαρτησία των εθνικών εποπτικών 
αρχών, διασφαλίζοντας ιδίως ότι τα 
πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις διορίζονται από δημόσια αρχή 
διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων1α.

__________________
1α Οι διαδικασίες προσλήψεων 
ρυθμίζονται από την τοπική νομοθεσία, 
πολύ συχνά ο διευθύνων σύμβουλος ή ο 
γενικός διευθυντής του παρόχου 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας διορίζεται 
απευθείας από το κράτος, το οποίο, στα 
περισσότερα κράτη, είναι επίσης ο 
ιδιοκτήτης του παρόχου υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας. 

Or. en

Τροπολογία 32
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η χρηματοδότηση των εθνικών 
εποπτικών αρχών θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία τους και θα 
πρέπει να τους δίνει τη δυνατότητα να 
λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της 
δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της 
αμεροληψίας και της αναλογικότητας. 
Κατάλληλες διαδικασίες διορισμού του 
προσωπικού θα πρέπει να συμβάλλουν 
στην ανεξαρτησία των εθνικών εποπτικών 
αρχών, διασφαλίζοντας ιδίως ότι τα 
πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις διορίζονται από δημόσια αρχή 
η οποία δεν ασκεί άμεσα δικαιώματα 
κυριότητας επί παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας.

(11) Η χρηματοδότηση των εθνικών 
εποπτικών αρχών θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία τους και θα 
πρέπει να τους δίνει τη δυνατότητα να 
λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της 
δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της 
αμεροληψίας και της αναλογικότητας. 
Κατάλληλες διαδικασίες διορισμού του 
προσωπικού θα πρέπει να συμβάλλουν 
στην ανεξαρτησία των εθνικών εποπτικών 
αρχών, και κατάλληλες διατάξεις θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα 
που λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις 
ενεργούν ανεξάρτητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας εν πτήσει στην Ευρώπη αποτελούν 
ιδιοκτησία των κρατών και τα «δικαιώματα κυριότητας» ασκούνται από τους υπουργούς 
Οικονομικών και Μεταφορών. Με αυτή την πρόταση, θα ήταν αδύνατον τα κράτη μέλη να 
παρεμβαίνουν στη διαδικασία διορισμού.

Τροπολογία 33
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η χρηματοδότηση των εθνικών 
εποπτικών αρχών θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία τους και θα 
πρέπει να τους δίνει τη δυνατότητα να 
λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της 
δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της 
αμεροληψίας και της αναλογικότητας. 
Κατάλληλες διαδικασίες διορισμού του 
προσωπικού θα πρέπει να συμβάλλουν 
στην ανεξαρτησία των εθνικών εποπτικών 

(11) Η δημόσια χρηματοδότηση των 
εθνικών εποπτικών αρχών θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία τους και θα 
πρέπει να τους δίνει τη δυνατότητα να 
λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της 
δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της 
αμεροληψίας και της αναλογικότητας. 
Κατάλληλες διαδικασίες διορισμού του 
προσωπικού θα πρέπει να συμβάλλουν 
στην ανεξαρτησία των εθνικών εποπτικών 
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αρχών, διασφαλίζοντας ιδίως ότι τα 
πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις διορίζονται από δημόσια αρχή η 
οποία δεν ασκεί άμεσα δικαιώματα 
κυριότητας επί παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας.

αρχών, διασφαλίζοντας ιδίως ότι τα 
πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις διορίζονται από δημόσια αρχή η 
οποία δεν ασκεί άμεσα δικαιώματα 
κυριότητας επί παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας.

Or. en

Τροπολογία 34
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η χρηματοδότηση των εθνικών 
εποπτικών αρχών θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία τους και θα 
πρέπει να τους δίνει τη δυνατότητα να 
λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της 
δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της 
αμεροληψίας και της αναλογικότητας. 
Κατάλληλες διαδικασίες διορισμού του 
προσωπικού θα πρέπει να συμβάλλουν 
στην ανεξαρτησία των εθνικών εποπτικών 
αρχών, διασφαλίζοντας ιδίως ότι τα 
πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις διορίζονται από δημόσια αρχή η 
οποία δεν ασκεί άμεσα δικαιώματα 
κυριότητας επί παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας.

(11) Η χρηματοδότηση των εθνικών 
εποπτικών αρχών θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία τους και θα 
πρέπει να τους δίνει τη δυνατότητα να 
λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της 
δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της 
αμεροληψίας και της αναλογικότητας. 
Κατάλληλες διαδικασίες και κριτήρια 
διορισμού του προσωπικού θα πρέπει να 
συμβάλλουν στην ανεξαρτησία των 
εθνικών εποπτικών αρχών, διασφαλίζοντας 
ιδίως ότι τα πρόσωπα που λαμβάνουν 
στρατηγικές αποφάσεις διορίζονται από 
δημόσια αρχή η οποία δεν ασκεί άμεσα 
δικαιώματα κυριότητας επί παρόχων 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Or. en

Τροπολογία 35
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η χρηματοδότηση των εθνικών 
εποπτικών αρχών θα πρέπει να 

(11) Η χρηματοδότηση των εθνικών 
εποπτικών αρχών θα πρέπει να 
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εξασφαλίζει την ανεξαρτησία τους και θα 
πρέπει να τους δίνει τη δυνατότητα να 
λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της 
δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της 
αμεροληψίας και της αναλογικότητας. 
Κατάλληλες διαδικασίες διορισμού του 
προσωπικού θα πρέπει να συμβάλλουν 
στην ανεξαρτησία των εθνικών εποπτικών 
αρχών, διασφαλίζοντας ιδίως ότι τα 
πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις διορίζονται από δημόσια αρχή η 
οποία δεν ασκεί άμεσα δικαιώματα 
κυριότητας επί παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας.

εξασφαλίζει την ανεξαρτησία τους και θα 
πρέπει να τους δίνει τη δυνατότητα να 
λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της 
δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της 
αμεροληψίας και της αναλογικότητας. 
Κατάλληλες διαδικασίες διορισμού του 
προσωπικού θα πρέπει να συμβάλλουν 
στην ανεξαρτησία των εθνικών εποπτικών 
αρχών, διασφαλίζοντας ιδίως ότι τα 
πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις διορίζονται από δημόσια αρχή η 
οποία διασφαλίζει τη διαφάνεια της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες προσλήψεων ρυθμίζονται από την εθνική νομοθεσία, και οι διαδικασίες 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών που θα μπορούσαν επίσης να αποτελούν τους 
ιδιοκτήτες του παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Τροπολογία 36
Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η συνεργασία μεταξύ των παρόχων 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση των 
επιδόσεων του ευρωπαϊκού συστήματος 
ATM και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να 
δημιουργούν μηχανισμούς συνεργασίας 
που δεν περιορίζονται σε προκαθορισμένες 
μορφές συνεργασίας και γεωγραφικές 
περιοχές.

(13) Η συνεργασία μεταξύ των παρόχων 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση των 
επιδόσεων του ευρωπαϊκού συστήματος 
ATM και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Η 
συνεργασία ή η ενοποίηση μεταξύ της 
πολιτικής και της στρατιωτικής 
υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας θα 
πρέπει επίσης να ενθαρρύνεται 
προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια, η 
απόδοση και η επίδοση του ευρωπαϊκού 
συστήματος ATM. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μπορούν να δημιουργούν 
μηχανισμούς συνεργασίας που δεν 
περιορίζονται σε προκαθορισμένες μορφές 
συνεργασίας και γεωγραφικές περιοχές.
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Τροπολογία 37
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Σε συμφωνία με τον ρόλο του ως 
επιχειρησιακού οργανισμού και τη 
συνεχιζόμενη μεταρρύθμιση του τομέα, η 
λειτουργία του διαχειριστή δικτύου, θα 
πρέπει να νοείται και να αναπτύσσεται 
περαιτέρω προς την κατεύθυνση 
συμπράξεων από τον κλάδο.1α 

__________________
1α Από την αιτιολογική σκέψη 23 της 
πρότασης του 2013 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 38
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η πιστοποίηση της ασφάλειας και η 
εποπτεία της ασφάλειας των παρόχων 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας διενεργούνται 
από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ή από τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Ασφάλεια της Αεροπορίας (στο εξής: ο 
Οργανισμός), σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
και τις διαδικασίες που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139. Για την 
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
χρειάζονται πρόσθετες απαιτήσεις 
σχετικά με την οικονομική ευρωστία, την 

(14) Η πιστοποίηση της ασφάλειας και η 
εποπτεία της ασφάλειας των παρόχων 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας διενεργούνται 
από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ή από τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Ασφάλεια της Αεροπορίας (στο εξής: ο 
Οργανισμός), σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
και τις διαδικασίες που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139.
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κάλυψη ευθύνης και την ασφάλιση, οι 
οποίες θα πρέπει να υπόκεινται σε 
οικονομικό πιστοποιητικό. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας θα πρέπει να 
είναι σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες 
στην Ένωση μόνον εφόσον διαθέτουν 
πιστοποιητικό ασφάλειας και το 
οικονομικό πιστοποιητικό.

Or. en

Τροπολογία 39
Isabel García Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η πιστοποίηση της ασφάλειας και η 
εποπτεία της ασφάλειας των παρόχων 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας διενεργούνται 
από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ή από τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Ασφάλεια της Αεροπορίας (στο εξής: ο 
Οργανισμός), σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
και τις διαδικασίες που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139. Για την 
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
χρειάζονται πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά 
με την οικονομική ευρωστία, την κάλυψη 
ευθύνης και την ασφάλιση, οι οποίες θα 
πρέπει να υπόκεινται σε οικονομικό 
πιστοποιητικό. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας θα πρέπει να είναι σε θέση 
να προσφέρουν υπηρεσίες στην Ένωση 
μόνον εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό 
ασφάλειας και το οικονομικό 
πιστοποιητικό.

(14) Η πιστοποίηση της ασφάλειας και η 
εποπτεία της ασφάλειας των παρόχων 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας διενεργούνται 
από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ή από τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Ασφάλεια της Αεροπορίας (στο εξής: ο 
Οργανισμός), σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
και τις διαδικασίες που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139. Για την 
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
χρειάζονται πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά 
με την οικονομική ευρωστία, την κάλυψη 
ευθύνης και την ασφάλιση, οι οποίες θα 
πρέπει να υπόκεινται σε οικονομικό 
πιστοποιητικό. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας θα πρέπει να είναι σε θέση 
να προσφέρουν υπηρεσίες στην Ένωση 
μόνον εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό 
ασφάλειας και το οικονομικό 
πιστοποιητικό. Η εν λόγω απαίτηση δεν 
θα πρέπει να εφαρμόζεται στους 
στρατιωτικούς παρόχους για τους 
οποίους τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις 
κοινές απαιτήσεις στον μέγιστο δυνατό 
βαθμό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το οικονομικό πιστοποιητικό είναι μια ενιαία λύση που συνεπάγεται πρόσθετη διοικητική 
επιβάρυνση για τον πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας (του οποίου τα οφέλη θα πρέπει να είναι 
δεόντως τεκμηριωμένα). Αυτό, ωστόσο, δεν αποτελεί μόνον διοικητική επιβάρυνση, αλλά και 
εμπόδιο για τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας για τους οποίους η παροχή υπηρεσιών σε 
πολιτικούς χρήστες της αεροπορίας δεν είναι ο βασικός λόγος ύπαρξής τους, όπως οι 
στρατιωτικοί πάροχοι υπηρεσιών.

Τροπολογία 40
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεν θα πρέπει να γίνεται διάκριση 
μεταξύ χρηστών του εναέριου χώρου όσον 
αφορά την παροχή ισοδύναμων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας.

(15) Μολονότι δεν θα πρέπει να γίνεται 
διάκριση μεταξύ χρηστών του εναέριου 
χώρου όσον αφορά την παροχή 
ισοδύναμων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, η 
παροχή πρόσβασης σε εναέριο χώρο και 
το επίπεδο των τελών αεροναυτιλίας 
μπορεί να εξαρτάται από τον συνολικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο και την 
περιβαλλοντική απόδοση του 
αεροσκάφους, όπως στην περίπτωση της 
διαμόρφωσης των τελών βάσει 
περιβαλλοντικών κριτηρίων. Επιπλέον, 
σύμφωνα με την Στρατηγική για βιώσιμη 
και έξυπνη κινητικότητα [COM(2020) 
789] της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί η 
εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους με 
την εφαρμογή των αρχών «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» και «ο χρήστης πληρώνει», 
ιδίως με την εφαρμογή μηχανισμών 
τιμολόγησης του άνθρακα και τη χρέωση 
τελών υποδομής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη θα πρέπει να αναφέρεται στη δυνατότητα υιοθέτησης νέας 
προσέγγισης στη χορήγηση πρόσβασης στον εναέριο χώρο και στη χρέωση, σύμφωνα με την 
πρόταση της Επιτροπής για τη διαμόρφωση των χρεώσεων. Είναι απαραίτητο αυτές οι 
πολιτικές να θεσπιστούν σε βάση που δεν εισάγει διακρίσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει 
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αναφορά στο προσφάτως δημοσιευμένο έγγραφο της Επιτροπής σχετικά με τη Στρατηγική για 
βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητας και τις πλέον σημαντικές αρχές της εν λόγω στρατηγικής.

Τροπολογία 41
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεν θα πρέπει να γίνεται διάκριση 
μεταξύ χρηστών του εναέριου χώρου όσον 
αφορά την παροχή ισοδύναμων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας.

(15) Δεν θα πρέπει να γίνεται διάκριση 
μεταξύ χρηστών του εναέριου χώρου όσον 
αφορά την παροχή ισοδύναμων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας. Αυτό δεν ισχύει όταν 
διαφορετικοί χρήστες του εναέριου χώρου 
αντιμετωπίζονται διαφορετικά βάσει ενός 
τροποποιημένου συστήματος επιδόσεων 
και χρέωσης, που επιτρέπει τη 
διαφοροποίηση των χρεώσεων βάσει του 
επιπέδου υπηρεσίας, καθώς και 
κλιματικές και περιβαλλοντικές 
επιδόσεις. 

Or. en

Τροπολογία 42
Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεν θα πρέπει να γίνεται διάκριση 
μεταξύ χρηστών του εναέριου χώρου όσον 
αφορά την παροχή ισοδύναμων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας.

(15) Δεν θα πρέπει να γίνεται διάκριση 
μεταξύ χρηστών του εναέριου χώρου όσον 
αφορά την παροχή ισοδύναμων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας. Αυτό δεν ισχύει όταν 
διαφορετικοί χρήστες του εναέριου χώρου 
αντιμετωπίζονται διαφορετικά βάσει ενός 
τροποποιημένου συστήματος επιδόσεων 
και χρέωσης, που επιτρέπει τη 
διαφοροποίηση των χρεώσεων βάσει του 
επιπέδου υπηρεσίας.

Or. en
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Τροπολογία 43
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Δεν θα πρέπει να γίνεται διάκριση 
μεταξύ χρηστών του εναέριου χώρου όσον 
αφορά την παροχή ισοδύναμων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας.

(15) Δεν θα πρέπει να γίνεται διάκριση 
μεταξύ χρηστών του εναέριου χώρου όσον 
αφορά την παροχή ισοδύναμων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας. Αυτό δεν ισχύει όταν 
διαφορετικοί χρήστες του εναέριου χώρου 
αντιμετωπίζονται διαφορετικά βάσει ενός 
τροποποιημένου συστήματος επιδόσεων 
και χρέωσης, που επιτρέπει τη 
διαφοροποίηση των χρεώσεων βάσει του 
επιπέδου υπηρεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν αυτή η διάταξη δεν τροποποιηθεί, ενδέχεται στο μέλλον να αποτραπεί οποιαδήποτε παροχή 
κινήτρων για «πράσινη» συμπεριφορά των χρηστών του εναέριου χώρου. Θα πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα να επιτρέπεται η διαμόρφωση των χρεώσεων ώστε να παρέχονται κίνητρα σε 
«φιλική προς το περιβάλλον» συμπεριφορά/αεροσκάφη, κ.λπ.

Τροπολογία 44
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι υπηρεσίες εναέριας 
κυκλοφορίας που παρέχονται σε 
αποκλειστική βάση θα πρέπει να 
υπόκεινται σε καθορισμό και σε ελάχιστες 
απαιτήσεις δημόσιου συμφέροντος.

(16) Τα κρατικά προνόμια που 
απορρέουν από την ευθύνη των κρατών 
μελών να εκτελούν καθήκοντα στο 
πλαίσιο της Σύμβασης του Σικάγου, θα 
πρέπει να διακρίνονται με σαφήνεια από 
τις οικονομικές δραστηριότητες. Οι 
υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας που 
παρέχονται σε αποκλειστική βάση θα 
πρέπει να υπόκεινται σε καθορισμό και σε 
ελάχιστες απαιτήσεις δημόσιου 
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συμφέροντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση και την ελευθέρωση των λειτουργιών και των 
δραστηριοτήτων ATM, η ενωσιακή νομοθεσία περί ανταγωνισμού αναμένεται να διαδραματίσει 
ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στον τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο να γίνει 
σαφής διάκριση μεταξύ των κρατικών προνομίων και των οικονομικών δραστηριοτήτων που 
βασίζονται στην αγορά.

Τροπολογία 45
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας ή οι φορείς εκμετάλλευσης 
αερολιμένων θα πρέπει να έχουν την 
δυνατότητα να προμηθεύονται υπηρεσίες 
επικοινωνίας, πλοήγησης και επιτήρησης 
(CNS), υπηρεσίες αεροναυτικών 
πληροφοριών (AIS), υπηρεσίες δεδομένων 
εναέριας κυκλοφορίας (ADS), 
μετεωρολογικές υπηρεσίες (MET) ή 
τερματικές υπηρεσίες εναέριας 
κυκλοφορίας, βάσει των όρων της αγοράς, 
με την επιφύλαξη των απαιτήσεων 
ασφάλειας, όταν διαπιστώνουν ότι η εν 
λόγω προμήθεια είναι οικονομικά 
αποδοτική. Η δυνατότητα προσφυγής στις 
εν λόγω προμήθειες αναμένεται να 
προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και να 
προωθήσει την καινοτομία στις υπηρεσίες, 
χωρίς να επηρεάζονται οι ειδικές ανάγκες 
του στρατιωτικού τομέα όσον αφορά την 
εμπιστευτικότητα, τη διαλειτουργικότητα, 
την ανθεκτικότητα του συστήματος, την 
πρόσβαση σε δεδομένα και την ασφάλεια 
της ATM από έκνομες ενέργειες.

(17) Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας ή οι φορείς εκμετάλλευσης 
αερολιμένων θα πρέπει να έχουν την 
δυνατότητα να προμηθεύονται υπηρεσίες 
επικοινωνίας, πλοήγησης και επιτήρησης 
(CNS), υπηρεσίες αεροναυτικών 
πληροφοριών (AIS), υπηρεσίες δεδομένων 
εναέριας κυκλοφορίας (ADS), 
μετεωρολογικές υπηρεσίες (MET) ή 
τερματικές υπηρεσίες εναέριας 
κυκλοφορίας, βάσει των όρων της αγοράς, 
με την επιφύλαξη των απαιτήσεων 
ασφάλειας, όταν διαπιστώνουν ότι η εν 
λόγω προμήθεια έχει βελτιωμένη 
κλιματική ή περιβαλλοντική επίδοση και 
είναι οικονομικά αποδοτική. Η δυνατότητα 
προσφυγής στις εν λόγω προμήθειες 
αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερη 
ευελιξία και να προωθήσει την καινοτομία 
στις υπηρεσίες, χωρίς να επηρεάζονται οι 
ειδικές ανάγκες του στρατιωτικού τομέα 
όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, τη 
διαλειτουργικότητα, την ανθεκτικότητα 
του συστήματος, την πρόσβαση σε 
δεδομένα και την ασφάλεια της ATM από 
έκνομες ενέργειες.

Or. en
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Τροπολογία 46
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας ή οι φορείς εκμετάλλευσης 
αερολιμένων θα πρέπει να έχουν την 
δυνατότητα να προμηθεύονται υπηρεσίες 
επικοινωνίας, πλοήγησης και επιτήρησης 
(CNS), υπηρεσίες αεροναυτικών 
πληροφοριών (AIS), υπηρεσίες δεδομένων 
εναέριας κυκλοφορίας (ADS), 
μετεωρολογικές υπηρεσίες (MET) ή 
τερματικές υπηρεσίες εναέριας 
κυκλοφορίας, βάσει των όρων της αγοράς, 
με την επιφύλαξη των απαιτήσεων 
ασφάλειας, όταν διαπιστώνουν ότι η εν 
λόγω προμήθεια είναι οικονομικά 
αποδοτική. Η δυνατότητα προσφυγής 
στις εν λόγω προμήθειες αναμένεται να 
προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και να 
προωθήσει την καινοτομία στις υπηρεσίες, 
χωρίς να επηρεάζονται οι ειδικές ανάγκες 
του στρατιωτικού τομέα όσον αφορά την 
εμπιστευτικότητα, τη διαλειτουργικότητα, 
την ανθεκτικότητα του συστήματος, την 
πρόσβαση σε δεδομένα και την ασφάλεια 
της ATM από έκνομες ενέργειες.

(17) Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας ή οι φορείς εκμετάλλευσης 
αερολιμένων θα πρέπει να προμηθεύονται 
υπηρεσίες επικοινωνίας, πλοήγησης και 
επιτήρησης (CNS), υπηρεσίες 
αεροναυτικών πληροφοριών (AIS), 
υπηρεσίες δεδομένων εναέριας 
κυκλοφορίας (ADS), μετεωρολογικές 
υπηρεσίες (MET) ή τερματικές υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας, βάσει των όρων της 
αγοράς, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων 
ασφάλειας, εκτός εάν αποδεικνύουν ότι η 
εν λόγω προμήθεια αποβαίνει σε βάρος 
του οικονομικού οφέλους. Οι 
ενδιαφερόμενες εθνικές εποπτικές αρχές 
θα πρέπει να αξιολογήσουν και να 
εγκρίνουν αυτή την απόδειξη. Οι 
προμήθειες αναμένεται να προσφέρει 
μεγαλύτερη ευελιξία και να προωθήσει την 
καινοτομία στις υπηρεσίες, χωρίς να 
επηρεάζονται οι ειδικές ανάγκες του 
στρατιωτικού τομέα όσον αφορά την 
εμπιστευτικότητα, τη διαλειτουργικότητα, 
την ανθεκτικότητα του συστήματος, την 
πρόσβαση σε δεδομένα και την ασφάλεια 
της ATM από έκνομες ενέργειες. 

Or. en

Τροπολογία 47
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Στην περίπτωση προμήθειας 
τερματικών υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, αυτές δεν θα πρέπει να 
υπόκεινται στο σύστημα χρέωσης που 
καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό, 
ούτε στο άρθρο 1 παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30, που 
συνδέεται με το πεδίο εφαρμογής του εν 
λόγω συστήματος.

διαγράφεται

__________________
30 Οδηγία 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαρτίου 2009, για τα αερολιμενικά 
τέλη (ΕΕ L 70 της 14.3.2009, σ. 11).

Or. en

Τροπολογία 48
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Στην περίπτωση προμήθειας 
τερματικών υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, αυτές δεν θα πρέπει να 
υπόκεινται στο σύστημα χρέωσης που 
καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό, 
ούτε στο άρθρο 1 παράγραφος 4 της 
οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30, που 
συνδέεται με το πεδίο εφαρμογής του εν 
λόγω συστήματος.

διαγράφεται

__________________
30 Οδηγία 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαρτίου 2009, για τα αερολιμενικά 
τέλη (ΕΕ L 70 της 14.3.2009, σ. 11).

Or. en
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Τροπολογία 49
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Στην περίπτωση προμήθειας 
τερματικών υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, αυτές δεν θα πρέπει να 
υπόκεινται στο σύστημα χρέωσης που 
καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό, ούτε 
στο άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που 
συνδέεται με το πεδίο εφαρμογής του εν 
λόγω συστήματος.

(18) Οι προμηθευθείσες τερματικές 
υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας δεν θα 
πρέπει να υπόκεινται στο σύστημα 
χρέωσης που καθορίζεται στον παρόντα 
κανονισμό, ούτε στο άρθρο 1 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/12/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου30, που συνδέεται με το πεδίο 
εφαρμογής του εν λόγω συστήματος.

__________________ __________________
30 Οδηγία 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαρτίου 2009, για τα αερολιμενικά 
τέλη (ΕΕ L 70 της 14.3.2009, σ. 11).

30 Οδηγία 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαρτίου 2009, για τα αερολιμενικά 
τέλη (ΕΕ L 70 της 14.3.2009, σ. 11).

Or. en

Τροπολογία 50
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η παροχή υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή θα πρέπει 
να είναι οργανωτικά διαχωρισμένη από 
την παροχή CNS, AIS, ADS, MET και 
τερματικών υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων μέσω του 
λογιστικού διαχωρισμού, ώστε να 
διασφαλίζεται η διαφάνεια και να 
αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι 
διεπιδοτήσεις και η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει εύλογη αιτία για την οποία η ενωσιακή νομοθεσία θα πρέπει να προσδιορίζει πώς 
θα πρέπει να είναι οργανωμένοι οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ιδίως στην περίπτωση 
μικρότερων παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας). Η παρούσα διάταξη θα μείωνε την επίδοση 
των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας που επέλεξαν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες 
εσωτερικά (χρησιμοποιώντας όλη την προστιθέμενη αξία της διάθεσης συνεργειών εντός μίας 
εταιρείας). Η απαίτηση λειτουργικής διάκρισης θα οδηγήσει σε μειωμένη επίδοση.

Τροπολογία 51
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η παροχή υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή θα πρέπει 
να είναι οργανωτικά διαχωρισμένη από 
την παροχή CNS, AIS, ADS, MET και 
τερματικών υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων μέσω του 
λογιστικού διαχωρισμού, ώστε να 
διασφαλίζεται η διαφάνεια και να 
αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι 
διεπιδοτήσεις και η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει εύλογη αιτία για την οποία η ενωσιακή νομοθεσία θα πρέπει να προσδιορίζει πώς 
θα πρέπει να είναι οργανωμένοι οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ιδίως στην περίπτωση 
μικρότερων παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας). Η παρούσα διάταξη θα μείωνε την επίδοση 
των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας που επέλεξαν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες 
εσωτερικά (χρησιμοποιώντας όλη την προστιθέμενη αξία της διάθεσης συνεργειών εντός μίας 
εταιρείας). Η απαίτηση λειτουργικής διάκρισης θα οδηγήσει σε μειωμένη επίδοση.

Τροπολογία 52
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η παροχή υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή θα πρέπει 
να είναι οργανωτικά διαχωρισμένη από 
την παροχή CNS, AIS, ADS, MET και 
τερματικών υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων μέσω του 
λογιστικού διαχωρισμού, ώστε να 
διασφαλίζεται η διαφάνεια και να 
αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι 
διεπιδοτήσεις και η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 53
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η παροχή υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή θα πρέπει 
να είναι οργανωτικά διαχωρισμένη από την 
παροχή CNS, AIS, ADS, MET και 
τερματικών υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων μέσω του 
λογιστικού διαχωρισμού, ώστε να 
διασφαλίζεται η διαφάνεια και να 
αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι 
διεπιδοτήσεις και η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού.

(19) Η παροχή υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή θα πρέπει 
να είναι οργανωτικά και λειτουργικά 
διαχωρισμένη από την παροχή CNS, AIS, 
ADS, MET και τερματικών υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων 
μέσω του λογιστικού διαχωρισμού, ώστε 
να διασφαλίζεται η διαφάνεια και να 
αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι 
διεπιδοτήσεις και η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 54
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Κατά περίπτωση, η προμήθεια 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας θα πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 
2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31 και 
την οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32. Οι 
εθνικές εποπτικές αρχές θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις περί προμηθειών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας.

(20) Η προμήθεια υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας θα πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 
2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31 και 
την οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32. Οι 
εθνικές εποπτικές αρχές θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις περί προμηθειών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας.

__________________ __________________
31 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων και την κατάργηση της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 
28.3.2014, σ. 65).

31 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων και την κατάργηση της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 
28.3.2014, σ. 65).

32 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την 
κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ 
L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

32 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων φορέων 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την 
κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ 
L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

Or. en

Τροπολογία 55
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η διαχείριση της κυκλοφορίας μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών απαιτεί τη 
διαθεσιμότητα κοινών υπηρεσιών 
πληροφοριών. Προκειμένου να περιοριστεί 
το κόστος διαχείρισης της συγκεκριμένης 

(21) Η ενσωμάτωση των πτητικών 
λειτουργιών μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών πρέπει να διασφαλίζουν μια 
ασφαλή και κοινή χρήση του ευρωπαϊκού 
εναέριου χώρου μεταξύ μη 
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κυκλοφορίας, οι τιμές για κοινές υπηρεσίες 
πληροφοριών θα πρέπει να βασίζονται στο 
κόστος και σε ένα εύλογο περιθώριο 
κέρδους, και θα πρέπει επίσης να 
υπόκεινται στην έγκριση των εθνικών 
εποπτικών αρχών. Για να καταστεί εφικτή 
η παροχή της υπηρεσίας, οι πάροχοι 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας θα πρέπει να 
καθιστούν διαθέσιμα τα απαιτούμενα 
δεδομένα.

επανδρωμένων και παραδοσιακών 
πτητικών λειτουργιών. Η διαχείριση της 
κυκλοφορίας μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών με ολοκληρωμένο τρόπο 
απαιτεί τη διαθεσιμότητα κοινών 
υπηρεσιών πληροφοριών ώστε να 
δημιουργηθεί κοινή αντίληψη περί των 
δραστηριοτήτων του εναέριου χώρου σε 
δεδομένο τμήμα εναέριου χώρου. 
Προκειμένου να περιοριστεί το κόστος 
διαχείρισης της συγκεκριμένης 
κυκλοφορίας, οι τιμές για κοινές υπηρεσίες 
πληροφοριών θα πρέπει να βασίζονται στο 
κόστος και σε ένα εύλογο περιθώριο 
κέρδους, και θα πρέπει επίσης να 
υπόκεινται στην έγκριση των εθνικών 
εποπτικών αρχών. Για να καταστεί εφικτή 
η παροχή της υπηρεσίας, οι πάροχοι 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας θα πρέπει να 
καθιστούν διαθέσιμα τα απαιτούμενα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 56
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Dominique Riquet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η διαχείριση της κυκλοφορίας μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών απαιτεί τη 
διαθεσιμότητα κοινών υπηρεσιών 
πληροφοριών. Προκειμένου να περιοριστεί 
το κόστος διαχείρισης της συγκεκριμένης 
κυκλοφορίας, οι τιμές για κοινές υπηρεσίες 
πληροφοριών θα πρέπει να βασίζονται στο 
κόστος και σε ένα εύλογο περιθώριο 
κέρδους, και θα πρέπει επίσης να 
υπόκεινται στην έγκριση των εθνικών 
εποπτικών αρχών. Για να καταστεί εφικτή 
η παροχή της υπηρεσίας, οι πάροχοι 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας θα πρέπει να 
καθιστούν διαθέσιμα τα απαιτούμενα 

(21) Η είσοδος των πτητικών 
λειτουργιών μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών πρέπει να οδηγούν σε 
ασφαλή και κοινή χρήση του ευρωπαϊκού 
εναέριου χώρου μεταξύ μη 
επανδρωμένων και παραδοσιακών 
πτητικών λειτουργιών. Η διαχείριση της 
κυκλοφορίας μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών με ολοκληρωμένο τρόπο 
απαιτεί τη διαθεσιμότητα κοινών 
υπηρεσιών πληροφοριών ώστε να 
δημιουργηθεί κοινή αντίληψη περί των 
δραστηριοτήτων του εναέριου χώρου σε 
δεδομένο τμήμα εναέριου χώρου. 
Προκειμένου να περιοριστεί το κόστος 
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δεδομένα. διαχείρισης της συγκεκριμένης 
κυκλοφορίας, οι τιμές για κοινές υπηρεσίες 
πληροφοριών θα πρέπει να βασίζονται στο 
κόστος και σε ένα εύλογο περιθώριο 
κέρδους, και θα πρέπει επίσης να 
υπόκεινται στην έγκριση των εθνικών 
εποπτικών αρχών. Για να καταστεί εφικτή 
η παροχή της υπηρεσίας, οι πάροχοι 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας θα πρέπει να 
καθιστούν διαθέσιμα τα απαιτούμενα 
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 57
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η διαχείριση της κυκλοφορίας μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών απαιτεί τη 
διαθεσιμότητα κοινών υπηρεσιών 
πληροφοριών. Προκειμένου να περιοριστεί 
το κόστος διαχείρισης της συγκεκριμένης 
κυκλοφορίας, οι τιμές για κοινές υπηρεσίες 
πληροφοριών θα πρέπει να βασίζονται στο 
κόστος και σε ένα εύλογο περιθώριο 
κέρδους, και θα πρέπει επίσης να 
υπόκεινται στην έγκριση των εθνικών 
εποπτικών αρχών. Για να καταστεί εφικτή 
η παροχή της υπηρεσίας, οι πάροχοι 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας θα πρέπει να 
καθιστούν διαθέσιμα τα απαιτούμενα 
δεδομένα.

(21) Η είσοδος των πτητικών 
λειτουργιών μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών πρέπει να οδηγούν σε 
ασφαλή και κοινή χρήση του ευρωπαϊκού 
εναέριου χώρου μεταξύ μη 
επανδρωμένων και παραδοσιακών 
πτητικών λειτουργιών. Η ενοποιημένη 
διαχείριση της κυκλοφορίας μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών απαιτεί τη 
διαθεσιμότητα κοινών υπηρεσιών 
πληροφοριών λαμβάνοντας υπόψη την 
κοινή αντίληψη περί των 
δραστηριοτήτων του εναέριου χώρου. 
Προκειμένου να περιοριστεί το κόστος 
διαχείρισης της συγκεκριμένης 
κυκλοφορίας, οι τιμές για κοινές υπηρεσίες 
πληροφοριών θα πρέπει να βασίζονται στο 
κόστος και σε ένα εύλογο περιθώριο 
κέρδους, και θα πρέπει επίσης να 
υπόκεινται στην έγκριση των εθνικών 
εποπτικών αρχών. Για να καταστεί εφικτή 
η παροχή της υπηρεσίας, οι πάροχοι 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας θα πρέπει να 
καθιστούν διαθέσιμα τα απαιτούμενα 
δεδομένα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της ασφαλούς συνύπαρξης πτητικών λειτουργιών επανδρωμένων και μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών είναι απαραίτητος.

Τροπολογία 58
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Dominique Riquet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Η διαχείριση της κυκλοφορίας μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών απαιτεί τη 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών του 
συστήματος «U-space». Εξετάζοντας την 
τρωτότητα του αντισυμβαλλόμενου κατά 
την παροχή υπηρεσιών του συστήματος 
«U-space», τα συστήματα χρέωσης θα 
πρέπει να αποδώσουν τη δέουσα προσοχή 
στη διαφύλαξη της αρχής της 
οικονομικής προσιτότητας.

Or. en

Τροπολογία 59
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Τα συστήματα επιδόσεων και 
χρέωσης έχουν ως στόχο να καταστήσουν 
αποδοτικότερες ως προς το κόστος τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας που παρέχονται 
υπό όρους διαφορετικούς από τους όρους 
της αγοράς και να προωθήσουν τη 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 
και θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να 
περιλαμβάνουν σχετικά και κατάλληλα 

(22) Η ορισθείσα διαδικασία σύναψης 
συμβάσεων και τα συστήματα επιδόσεων 
και χρέωσης έχουν ως στόχο να 
καταστήσουν αποδοτικότερες ως προς το 
κόστος τις υπηρεσίες εναέριας 
κυκλοφορίας και να προωθήσουν τη 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 
και θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να 
περιλαμβάνουν σχετικά και κατάλληλα 
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κίνητρα. Δεδομένου αυτού του στόχου, τα 
συστήματα επιδόσεων και χρέωσης δεν 
θα πρέπει να καλύπτουν τις υπηρεσίες 
που παρέχονται βάσει των όρων της 
αγοράς.

κίνητρα.

Or. en

Τροπολογία 60
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Τα συστήματα επιδόσεων και 
χρέωσης έχουν ως στόχο να καταστήσουν 
αποδοτικότερες ως προς το κόστος τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας που παρέχονται 
υπό όρους διαφορετικούς από τους όρους 
της αγοράς και να προωθήσουν τη 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 
και θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να 
περιλαμβάνουν σχετικά και κατάλληλα 
κίνητρα. Δεδομένου αυτού του στόχου, τα 
συστήματα επιδόσεων και χρέωσης δεν θα 
πρέπει να καλύπτουν τις υπηρεσίες που 
παρέχονται βάσει των όρων της αγοράς.

(22) Τα συστήματα επιδόσεων και 
χρέωσης έχουν ως στόχο να καταστήσουν 
αποδοτικές ως προς το κόστος τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας που παρέχονται 
υπό όρους διαφορετικούς από τους όρους 
της αγοράς και να προωθήσουν τη 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 
καθώς και στον μικρότερο αντίκτυπο της 
αεροπορίας στο κλίμα και το περιβάλλον 
και θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να 
περιλαμβάνουν σχετικά και κατάλληλα 
κίνητρα. Δεδομένου αυτού του στόχου, τα 
συστήματα επιδόσεων και χρέωσης δεν θα 
πρέπει να καλύπτουν τις υπηρεσίες που 
παρέχονται βάσει των όρων της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 61
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Τα συστήματα επιδόσεων και 
χρέωσης έχουν ως στόχο να καταστήσουν 
αποδοτικότερες ως προς το κόστος τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας που παρέχονται 
υπό όρους διαφορετικούς από τους όρους 

(22) Τα συστήματα επιδόσεων και 
χρέωσης έχουν ως στόχο να βελτιώσουν 
τις επιδόσεις των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας. Το σύστημα επιδόσεων θα 
πρέπει να αποσκοπεί σε σαφώς 
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της αγοράς και να προωθήσουν τη 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 
και θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να 
περιλαμβάνουν σχετικά και κατάλληλα 
κίνητρα. Δεδομένου αυτού του στόχου, τα 
συστήματα επιδόσεων και χρέωσης δεν θα 
πρέπει να καλύπτουν τις υπηρεσίες που 
παρέχονται βάσει των όρων της αγοράς.

καθορισμένα, επιτεύξιμα αποτελέσματα, 
τήρηση των διαχειριστικών αποφάσεων 
των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
και όχι στον προσδιορισμό μέτρων για 
την εκπλήρωση των στόχων. Τα 
συστήματα επιδόσεων και χρέωσης δεν θα 
πρέπει να καλύπτουν τις τερματικές 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας που παρέχονται 
βάσει των όρων της αγοράς1α.

__________________
1α Οι επιδόσεις και η χρέωση θα πρέπει 
να αποσκοπούν στη βελτίωση όλων των 
βασικών πεδίων επιδόσεων και όχι μόνον 
της οικονομικής απόδοσης. Επιπλέον, η 
μη εφαρμογή των συστημάτων επιδόσεων 
και χρέωσης θα πρέπει να εφαρμόζονται 
μόνο σε συγκεκριμένες υπηρεσίες 
εναέριας κυκλοφορίας και όχι σε 
υπηρεσίες που παρέχονται υπό τους 
όρους της αγοράς από τους παρόχους 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας που υπόκεινται 
στα συστήματα. Αυτή η αλλαγή 
αντανακλάται επίσης σε προτεινόμενη 
τροπολογία του άρθρου 19 παράγραφος 5. 
Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας είναι υπεύθυνοι για τις 
οικείες επιδόσεις και αποτελέσματα, αλλά 
δεν θα πρέπει να τηρούνται υπόλογοι για 
τις επιπτώσεις οι οποίες προέρχονται από 
παράγοντες που δεν υπόκεινται στον 
έλεγχό τους.

Or. en

Τροπολογία 62
Clare Daly, Έλενα Κουντουρά, Leila Chaibi, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Τα συστήματα επιδόσεων και 
χρέωσης έχουν ως στόχο να καταστήσουν 
αποδοτικότερες ως προς το κόστος τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας που παρέχονται 
υπό όρους διαφορετικούς από τους όρους 

(22) Τα συστήματα επιδόσεων και 
χρέωσης έχουν ως στόχο να καταστήσουν 
αποδοτικές ως προς το κόστος τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας που παρέχονται 
υπό όρους διαφορετικούς από τους όρους 
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της αγοράς και να προωθήσουν τη 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 
και θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να 
περιλαμβάνουν σχετικά και κατάλληλα 
κίνητρα. Δεδομένου αυτού του στόχου, τα 
συστήματα επιδόσεων και χρέωσης δεν θα 
πρέπει να καλύπτουν τις υπηρεσίες που 
παρέχονται βάσει των όρων της αγοράς.

της αγοράς και να προωθήσουν τη 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 
και θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να 
περιλαμβάνουν σχετικά και κατάλληλα 
κίνητρα. Δεδομένου αυτού του στόχου, τα 
συστήματα επιδόσεων και χρέωσης δεν θα 
πρέπει να καλύπτουν τις υπηρεσίες που 
παρέχονται βάσει των όρων της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 63
Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Τα συστήματα επιδόσεων και 
χρέωσης έχουν ως στόχο να καταστήσουν 
αποδοτικότερες ως προς το κόστος τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας που παρέχονται 
υπό όρους διαφορετικούς από τους όρους 
της αγοράς και να προωθήσουν τη 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 
και θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να 
περιλαμβάνουν σχετικά και κατάλληλα 
κίνητρα. Δεδομένου αυτού του στόχου, τα 
συστήματα επιδόσεων και χρέωσης δεν θα 
πρέπει να καλύπτουν τις υπηρεσίες που 
παρέχονται βάσει των όρων της αγοράς.

(22) Τα συστήματα επιδόσεων και 
χρέωσης έχουν ως στόχο να καταστήσουν 
αποδοτικές ως προς το κόστος τις 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας που παρέχονται 
υπό όρους διαφορετικούς από τους όρους 
της αγοράς και να προωθήσουν τη 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 
και θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να 
περιλαμβάνουν σχετικά και κατάλληλα 
κίνητρα. Δεδομένου αυτού του στόχου, τα 
συστήματα επιδόσεων και χρέωσης δεν θα 
πρέπει να καλύπτουν τις υπηρεσίες που 
παρέχονται βάσει των όρων της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 64
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Προκειμένου να προάγεται η 
καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, τα 
συστήματα επιδόσεων και χρέωσης θα 
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πρέπει να περιλαμβάνουν συναφή και 
κατάλληλα κίνητρα που βασίζονται στα 
αποτελέσματα. Τα χρηματοοικονομικά 
κίνητρα θα πρέπει να ορίζονται με στόχο 
την ενθάρρυνση για καλύτερες επιδόσεις 
στις υπηρεσίες αεροναυτιλίας με 
ισορροπημένο και συμμετρικό τρόπο 
ανταμείβοντας ή τιμωρώντας την 
πραγματική επίδοση σε σχέση με τους 
δεσμευτικούς στόχους επιδόσεων. Η 
αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών 
κινήτρων θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή 
εστίαση στα αποτελέσματα που 
αποδίδονται στους παρόχους υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις επιπτώσεις που απορρέουν από 
τις δράσεις άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών.1α

__________________
1α Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας είναι υπεύθυνοι για τις 
οικείες επιδόσεις και αποτελέσματα, αλλά 
δεν θα πρέπει να τηρούνται υπόλογοι για 
τις επιπτώσεις οι οποίες προέρχονται από 
παράγοντες που δεν υπόκεινται στον 
έλεγχό τους. Επιπλέον, οποιοδήποτε 
πιθανό σύστημα χρηματοοικονομικών 
κινήτρων θα πρέπει να σχεδιάζεται με 
κατάλληλο, ισορροπημένο και 
συμμετρικό τρόπο που διασφαλίζει στους 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
πραγματική ώθηση να επικεντρωθούν σε 
βελτιωμένα αποτελέσματα επιδόσεων. 
Κατ’ επέκταση, οι προτάσεις επέκτασης 
των χρηματοοικονομικών κινήτρων στην 
αξιοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών 
ATM απαλείφονται. Αυτό βασίζεται στο 
γεγονός ότι οι διαδικασίες επί παραβάσει 
ήδη λειτουργούν ως μηχανισμός 
διασφάλισης της έγκαιρης συμμόρφωσης. 
Η προσθήκη τυχόν περαιτέρω 
συστημάτων κυρώσεων θα απαιτούσαν 
τη θέσπιση ιδιαιτέρως περίπλοκων 
συστημάτων, ώστε να αντιμετωπίσουν τις 
σημαντικές διασυνδέσεις μεταξύ 
ενεργειών αξιοποίησης και 
αποτελεσμάτων απόδοσης που θα τα 
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καθιστούσαν πιθανώς αναποτελεσματικά.

Or. en

Τροπολογία 65
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Δεδομένων του διασυνοριακού 
χαρακτήρα και των στοιχείων δικτύου 
που συνδέονται εγγενώς με την παροχή 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και του γεγονότος ότι, κατά 
συνέπεια, ιδίως οι επιδόσεις πρέπει να 
αξιολογούνται σε σχέση με τους στόχους 
επιδόσεων σε επίπεδο Ένωσης, αρμόδιο 
για την αξιολόγηση και την έγκριση των 
σχεδίων επιδόσεων και των στόχων 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή θα πρέπει να είναι 
όργανο της Ένωσης, υποκείμενο σε 
δικαστικό έλεγχο από όργανο προσφυγής 
και, εντέλει, από το Δικαστήριο. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
καθήκοντα εκτελούνται με υψηλό επίπεδο 
εμπειρογνωσίας και την απαραίτητη 
ανεξαρτησία, το εν λόγω όργανο της 
Ένωσης θα πρέπει να είναι ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως 
φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων 
(ΦΕΕ), ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με 
τους ειδικούς κανόνες διακυβέρνησης 
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1139. Οι εθνικές εποπτικές αρχές, 
έχοντας επίγνωση των τοπικών συνθηκών 
η οποία είναι απαραίτητη για την 
αξιολόγηση τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, θα πρέπει να είναι αρμόδιες 
για την αξιολόγηση και την έγκριση των 
σχεδίων επιδόσεων και των στόχων 
επιδόσεων τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας. Η κατανομή των δαπανών 
μεταξύ υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 

(25) Οι εθνικές εποπτικές αρχές, 
έχοντας επίγνωση των τοπικών συνθηκών 
η οποία είναι απαραίτητη για την 
αξιολόγηση των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και των 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, θα 
πρέπει να είναι αρμόδιες για την 
αξιολόγηση και την έγκριση των σχεδίων 
επιδόσεων και των στόχων επιδόσεων 
τόσο των τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας όσο και των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή.
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διαδρομή και τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας αποτελεί ενιαία λειτουργία 
που αφορά αμφότερα τα είδη υπηρεσιών, 
και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπόκειται 
στην εποπτεία του Οργανισμού στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 66
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Δεδομένων του διασυνοριακού 
χαρακτήρα και των στοιχείων δικτύου που 
συνδέονται εγγενώς με την παροχή 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και του γεγονότος ότι, κατά 
συνέπεια, ιδίως οι επιδόσεις πρέπει να 
αξιολογούνται σε σχέση με τους στόχους 
επιδόσεων σε επίπεδο Ένωσης, αρμόδιο 
για την αξιολόγηση και την έγκριση των 
σχεδίων επιδόσεων και των στόχων 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή θα πρέπει να είναι 
όργανο της Ένωσης, υποκείμενο σε 
δικαστικό έλεγχο από όργανο προσφυγής 
και, εντέλει, από το Δικαστήριο. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
καθήκοντα εκτελούνται με υψηλό επίπεδο 
εμπειρογνωσίας και την απαραίτητη 
ανεξαρτησία, το εν λόγω όργανο της 
Ένωσης θα πρέπει να είναι ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως 
φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων 
(ΦΕΕ), ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με 
τους ειδικούς κανόνες διακυβέρνησης 
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1139. Οι εθνικές εποπτικές αρχές, 
έχοντας επίγνωση των τοπικών συνθηκών 
η οποία είναι απαραίτητη για την 
αξιολόγηση τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, θα πρέπει να είναι αρμόδιες 
για την αξιολόγηση και την έγκριση των 

(25) Δεδομένων του διασυνοριακού 
χαρακτήρα και των στοιχείων δικτύου που 
συνδέονται εγγενώς με την παροχή 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και του γεγονότος ότι, κατά 
συνέπεια, ιδίως οι επιδόσεις πρέπει να 
αξιολογούνται σε σχέση με τους στόχους 
επιδόσεων σε επίπεδο Ένωσης, αρμόδιο 
για την αξιολόγηση και την έγκριση των 
σχεδίων επιδόσεων και των στόχων 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή θα πρέπει να είναι 
όργανο της Ένωσης, υποκείμενο σε 
δικαστικό έλεγχο από όργανο προσφυγής 
και, εντέλει, από το Δικαστήριο. Οι εθνικές 
εποπτικές αρχές, έχοντας επίγνωση των 
τοπικών συνθηκών η οποία είναι 
απαραίτητη για την αξιολόγηση 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, θα 
πρέπει να είναι αρμόδιες για την 
αξιολόγηση και την έγκριση των σχεδίων 
επιδόσεων και των στόχων επιδόσεων 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας.
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σχεδίων επιδόσεων και των στόχων 
επιδόσεων τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας. Η κατανομή των δαπανών 
μεταξύ υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας αποτελεί ενιαία λειτουργία 
που αφορά αμφότερα τα είδη υπηρεσιών, 
και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπόκειται 
στην εποπτεία του Οργανισμού στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 67
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Δεδομένων του διασυνοριακού 
χαρακτήρα και των στοιχείων δικτύου που 
συνδέονται εγγενώς με την παροχή 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και του γεγονότος ότι, κατά 
συνέπεια, ιδίως οι επιδόσεις πρέπει να 
αξιολογούνται σε σχέση με τους στόχους 
επιδόσεων σε επίπεδο Ένωσης, αρμόδιο 
για την αξιολόγηση και την έγκριση των 
σχεδίων επιδόσεων και των στόχων 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή θα πρέπει να είναι 
όργανο της Ένωσης, υποκείμενο σε 
δικαστικό έλεγχο από όργανο προσφυγής 
και, εντέλει, από το Δικαστήριο. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
καθήκοντα εκτελούνται με υψηλό επίπεδο 
εμπειρογνωσίας και την απαραίτητη 
ανεξαρτησία, το εν λόγω όργανο της 
Ένωσης θα πρέπει να είναι ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως φορέα 
επανεξέτασης των επιδόσεων (ΦΕΕ), ο 
οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανόνες διακυβέρνησης που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1139. Οι εθνικές εποπτικές αρχές, 

(25) Δεδομένων του διασυνοριακού 
χαρακτήρα και των στοιχείων δικτύου που 
συνδέονται εγγενώς με την παροχή 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και του γεγονότος ότι, κατά 
συνέπεια, ιδίως οι επιδόσεις πρέπει να 
αξιολογούνται σε σχέση με τους στόχους 
επιδόσεων σε επίπεδο Ένωσης, αρμόδιο 
για την αξιολόγηση και την έγκριση των 
σχεδίων επιδόσεων και των στόχων 
επιδόσεων για υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
κατά τη διαδρομή θα πρέπει να είναι 
όργανο της Ένωσης, υποκείμενο σε 
δικαστικό έλεγχο από όργανο προσφυγής 
και, εντέλει, από το Δικαστήριο. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
καθήκοντα εκτελούνται με υψηλό επίπεδο 
εμπειρογνωσίας και την απαραίτητη 
ανεξαρτησία, το εν λόγω όργανο της 
Ένωσης θα πρέπει να είναι ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως φορέα 
επανεξέτασης των επιδόσεων (ΦΕΕ), ο 
οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τους 
ειδικούς κανόνες διακυβέρνησης που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 
Οι εθνικές εποπτικές αρχές, έχοντας 
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έχοντας επίγνωση των τοπικών συνθηκών 
η οποία είναι απαραίτητη για την 
αξιολόγηση τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, θα πρέπει να είναι αρμόδιες 
για την αξιολόγηση και την έγκριση των 
σχεδίων επιδόσεων και των στόχων 
επιδόσεων τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας. Η κατανομή των δαπανών 
μεταξύ υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας αποτελεί ενιαία λειτουργία 
που αφορά αμφότερα τα είδη υπηρεσιών, 
και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπόκειται 
στην εποπτεία του Οργανισμού στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ.

επίγνωση των τοπικών συνθηκών η οποία 
είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας, θα 
πρέπει να είναι αρμόδιες για την 
αξιολόγηση και την έγκριση των σχεδίων 
επιδόσεων και των στόχων επιδόσεων 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Η 
κατανομή των δαπανών μεταξύ υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή και 
τερματικών υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
αποτελεί ενιαία λειτουργία που αφορά 
αμφότερα τα είδη υπηρεσιών, και, ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να υπόκειται στην 
εποπτεία του Οργανισμού στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 68
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Ασφάλεια της 
Αεροπορίας στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως φορέα επανεξέτασης των 
επιδόσεων (εφεξής ο «Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ») 
που θα πρέπει να διαθέτει μόνιμη δομή η 
οποία θα διασφαλίζει ότι τα καθήκοντα 
που ανατίθενται στον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
εκτελούνται με την απαιτούμενη 
εμπειρογνωσία αλλά και ανεξαρτησία από 
δημόσια ή ιδιωτικά συμφέροντα και ότι 
μπορεί να βασίζεται σε ειδικούς πόρους· 
θα πρέπει να συσταθεί ρυθμιστικό 
συμβούλιο επανεξέτασης επιδόσεων και 
να διοριστεί διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων ειδικά για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του Οργανισμού στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ· το 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
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επιδόσεων θα πρέπει να ενεργεί 
ανεξάρτητα και δεν θα πρέπει να επιζητεί 
ή να ακολουθεί οδηγίες ή να δέχεται 
συστάσεις από κυβέρνηση κράτους 
μέλους, από την Επιτροπή ή οποιαδήποτε 
άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα.

Or. en

Τροπολογία 69
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25β) Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων θα πρέπει να είναι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του Οργανισμού σε θέματα 
επανεξέτασης επιδόσεων και να είναι 
υπεύθυνος για την καθημερινή διοίκηση 
όσον αφορά το θέμα αυτό, καθώς και για 
διάφορα προπαρασκευαστικά καθήκοντα. 
Ο διευθυντής επανεξέτασης επιδόσεων 
θα πρέπει επίσης να καταρτίζει και να 
υποβάλλει το τμήμα του εγγράφου 
προγραμματισμού, του ετήσιου 
προγράμματος εργασιών και της ετήσιας 
έκθεσης δραστηριοτήτων του 
Οργανισμού που αφορούν την 
επανεξέταση των επιδόσεων. Το 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων θα πρέπει να συμμετέχει στις 
δραστηριότητες αυτές ως ανεξάρτητος 
φορέας.

Or. en

Τροπολογία 70
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 γ (νέα)



PE680.868v01-00 42/220 AM\1223793EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25γ) Όταν ο Οργανισμός στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ έχει 
αποφασιστικές αρμοδιότητες, θα πρέπει 
να παρέχεται στους ενδιαφερομένους, για 
λόγους διαδικαστικής οικονομίας, 
δικαίωμα προσφυγής σε συμβούλιο 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων, το οποίο θα πρέπει μεν να 
υπάγεται στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ, αλλά να είναι 
ανεξάρτητο από τη διοικητική και 
ρυθμιστική δομή του· η συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών 
στον τομέα της επανεξέτασης των 
επιδόσεων είναι σημαντική για την 
εξασφάλιση της ομαλής εφαρμογής του 
δικαίου της Ένωσης στον εν λόγω τομέα 
και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
διευκολυνθεί, συγκεκριμένα με τη 
σύσταση γνωμοδοτικού συμβουλίου 
επανεξέτασης επιδόσεων

Or. en

Τροπολογία 71
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25δ) Οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών 
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κατέχουν 
φυσικά μονοπώλια όσον αφορά τις 
σχετικές υπηρεσίες, και οι εν λόγω 
υπηρεσίες αμείβονται από τους χρήστες 
του εναέριου χώρου. Λόγω αυτού του 
ιδιαίτερου χαρακτηριστικού, είναι 
αναγκαία η εφαρμογή του μηχανισμού 
επιδόσεων και του συστήματος χρέωσης 
στις εν λόγω υπηρεσίες, ώστε να 
βελτιστοποιηθεί η παροχή των σχετικών 
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υπηρεσιών σε ορισμένα σημεία. Ο κύριος 
ρόλος του Οργανισμού στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ συνίσταται στην 
εφαρμογή του μηχανισμού επιδόσεων και 
του συστήματος χρέωσης και, ως εκ 
τούτου, τα κεφάλαια που απαιτούνται για 
τη σύσταση της εν λόγω λειτουργίας 
μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι αναγκαία 
για λόγους που συνδέονται με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και την ιδιαίτερη θέση 
των παρόχων των σχετικών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 72
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25ε) Οι δαπάνες που σχετίζονται με την 
εποπτεία των ορισθέντων παρόχων 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας από τον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ θα πρέπει να διακρίνονται 
σε δαπάνες σύστασης και δαπάνες 
λειτουργίας· οι δαπάνες για τη σύσταση 
του Οργανισμού ως ΦΕΕ είναι 
βραχυπρόθεσμες και περιορίζονται σε 
λίγες δραστηριότητες, όπως οι 
προσλήψεις, η κατάρτιση και ο 
απαραίτητος εξοπλισμός ΤΠ, και είναι 
απαραίτητες για την έναρξη της 
εποπτείας που απαιτείται για τους λόγους 
που περιγράφονται ανωτέρω· οι δαπάνες 
αυτές θα πρέπει να καλυφθούν κατά τη 
διάρκεια πέντε οικονομικών ετών από 
τους ορισθέντες παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας με τη μορφή 
ετήσιων συνεισφορών, οι οποίες θα 
υπολογίζονται με δίκαιο τρόπο και χωρίς 
διακρίσεις. Η επιμέρους συνεισφορά κάθε 
ορισθέντα παρόχου υπηρεσιών ελέγχου 
εναέριας κυκλοφορίας θα πρέπει να 
προσδιορίζεται σε συνάρτηση με το 
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μέγεθός του, ώστε να αντικατοπτρίζει τη 
σημασία του στην παροχή υπηρεσιών 
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην 
Ευρώπη και κατ’ επέκταση τα σχετικά 
οφέλη που αποκομίζει από την 
εποπτευόμενη δραστηριότητα. Συνεπώς, 
η εν λόγω συνεισφορά θα πρέπει να 
υπολογιστεί με βάση το ποσό των 
πραγματικών εσόδων που απέφερε η 
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά 
την περίοδο αναφοράς που προηγείται 
της περιόδου αναφοράς κατά την οποία 
αρχίζει να ισχύει ο παρών κανονισμός.

Or. en

Τροπολογία 73
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25στ) Προκειμένου να οριστούν ενιαίοι 
κανόνες για τον υπολογισμό των ετήσιων 
συνεισφορών, και ειδικότερα η 
μεθοδολογία κατανομής των 
εκτιμώμενων δαπανών σε κατηγορίες 
ορισθέντων παρόχων υπηρεσιών ελέγχου 
εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και τα 
κριτήρια προσδιορισμού του ύψους των 
επιμέρους συνεισφορών βάσει μεγέθους, 
θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή· Οι δαπάνες 
λειτουργίας αφορούν το κόστος των 
δραστηριοτήτων που θα διεξάγει ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, σε σχέση με τον μηχανισμό 
επιδόσεων και το σύστημα χρέωσης, 
αφότου συσταθεί η λειτουργία της εν 
λόγω δραστηριότητας. Οι δαπάνες 
λειτουργίας του Οργανισμού στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ θα πρέπει να 
χρηματοδοτούνται εξίσου από τους 
ορισθέντες παρόχους υπηρεσιών ελέγχου 
εναέριας κυκλοφορίας. Ωστόσο, η 
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χρηματοδότηση θα πρέπει να βασίζεται 
σε τέλη και δικαιώματα, λόγω των 
παρεμβάσεων που είναι αναγκαίες για την 
εφαρμογή του μηχανισμού επιδόσεων και 
του συστήματος χρέωσης. Αυτή η μορφή 
χρηματοδότησης αναμένεται επίσης να 
ενισχύσει την αυτονομία και την 
ανεξαρτησία του οργανισμού στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 74
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25ζ) Τα έσοδα που θα εισπράττει ο 
Οργανισμός, ανεξαρτήτως πηγής, δεν θα 
πρέπει να διακυβεύουν την ανεξαρτησία 
και την αμεροληψία του. Ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
θα πρέπει επίσης να προβλέπει 
αποθεματικό κεφάλαιο το οποίο να 
καλύπτει ένα έτος των δαπανών 
λειτουργίας του, ώστε να εξασφαλίζεται η 
συνέχεια των δραστηριοτήτων του και η 
εκτέλεση των καθηκόντων του.

Or. en

Τροπολογία 75
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25η) Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ θα πρέπει να 
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είναι ανοικτός στη συμμετοχή τρίτων 
χωρών οι οποίες έχουν συνάψει 
συμφωνίες με την Ένωση και οι οποίες 
έχουν εγκρίνει και εφαρμόζουν τους 
σχετικούς κανόνες του δικαίου της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 76
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Τα προσχέδια επιδόσεων στον 
τομέα των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά 
τη διαδρομή και τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας θα πρέπει να συνάδουν με 
τους αντίστοιχους στόχους επιδόσεων σε 
επίπεδο Ένωσης και να πληρούν ορισμένα 
ποιοτικά κριτήρια, ώστε να εξασφαλίζεται 
στον μέγιστο εφικτό βαθμό ότι οι στόχοι 
που τίθενται επιτυγχάνονται 
αποτελεσματικά. Η διαδικασία 
αξιολόγησης θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταχεία αντιμετώπιση ελλείψεων.

(26) Οι στόχοι επιδόσεων σε επίπεδο 
Ένωσης θα πρέπει να συνάδουν με τα 
αντίστοιχα προσχέδια επιδόσεων στον 
τομέα των υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά 
τη διαδρομή και τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και να πληρούν ορισμένα 
ποιοτικά κριτήρια, ώστε να εξασφαλίζεται 
στον μέγιστο εφικτό βαθμό ότι οι στόχοι 
που τίθενται επιτυγχάνονται 
αποτελεσματικά. Η διαδικασία 
αξιολόγησης θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταχεία αντιμετώπιση ελλείψεων.

Or. en

Τροπολογία 77
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η εκτέλεση των λειτουργιών 
δικτύου θα πρέπει να υπόκειται σε 
εξειδικευμένα κριτήρια, λαμβανομένου 
υπόψη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των 
λειτουργιών αυτών. Οι λειτουργίες δικτύου 
θα πρέπει να υπόκεινται σε στόχους 
επιδόσεων στα κύρια πεδία επιδόσεων του 

(27) Η εκτέλεση των λειτουργιών 
δικτύου θα πρέπει να υπόκειται σε 
εξειδικευμένα κριτήρια, λαμβανομένου 
υπόψη του ιδιαίτερου χαρακτήρα αυτών 
των χαρακτηριστικών λειτουργιών 
δικτύου. Οι λειτουργίες δικτύου θα πρέπει 
να υπόκεινται σε στόχους επιδόσεων στα 
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περιβάλλοντος, της χωρητικότητας και της 
οικονομικής απόδοσης.

κύρια πεδία επιδόσεων του περιβάλλοντος, 
της χωρητικότητας, της ασφάλειας και της 
οικονομικής απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 78
Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η εκτέλεση των λειτουργιών 
δικτύου θα πρέπει να υπόκειται σε 
εξειδικευμένα κριτήρια, λαμβανομένου 
υπόψη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των 
λειτουργιών αυτών. Οι λειτουργίες δικτύου 
θα πρέπει να υπόκεινται σε στόχους 
επιδόσεων στα κύρια πεδία επιδόσεων του 
περιβάλλοντος, της χωρητικότητας και της 
οικονομικής απόδοσης.

(27) Η εκτέλεση των λειτουργιών 
δικτύου θα πρέπει να υπόκειται σε 
εξειδικευμένα κριτήρια, λαμβανομένου 
υπόψη του ιδιαίτερου χαρακτήρα αυτών 
των ειδικών λειτουργιών δικτύου. Οι 
λειτουργίες δικτύου θα πρέπει να 
υπόκεινται σε στόχους επιδόσεων στα 
κύρια πεδία επιδόσεων της ασφάλειας, του 
περιβάλλοντος, της χωρητικότητας και της 
οικονομικής απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 79
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η εκτέλεση των λειτουργιών 
δικτύου θα πρέπει να υπόκειται σε 
εξειδικευμένα κριτήρια, λαμβανομένου 
υπόψη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των 
λειτουργιών αυτών. Οι λειτουργίες δικτύου 
θα πρέπει να υπόκεινται σε στόχους 
επιδόσεων στα κύρια πεδία επιδόσεων του 
περιβάλλοντος, της χωρητικότητας και 
της οικονομικής απόδοσης.

(27) Η εκτέλεση των λειτουργιών 
δικτύου θα πρέπει να υπόκειται σε 
εξειδικευμένα κριτήρια, λαμβανομένου 
υπόψη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των 
λειτουργιών αυτών. Οι λειτουργίες δικτύου 
θα πρέπει να υπόκεινται σε στόχους 
επιδόσεων στα κύρια πεδία επιδόσεων της 
ασφάλειας, του κλίματος, του 
περιβάλλοντος και της οικονομικής 
απόδοσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός παρουσιάζεται, μεταξύ άλλων 
πτυχών, ως ένα σύστημα που θα πρέπει να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών που έχουν 
αντίκτυπο στο κλίμα, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται κατανοητές σε συγκεντρωτική βάση, η 
αύξηση της χωρητικότητας δεν θα πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό.

Τροπολογία 80
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Το σύστημα χρέωσης θα πρέπει να 
βασίζεται στην αρχή ότι οι χρήστες του 
εναέριου χώρου θα πρέπει να πληρώνουν 
τις δαπάνες που προκύπτουν από την 
παροχή των λαμβανόμενων υπηρεσιών, θα 
πρέπει όμως να λαμβάνονται υπόψη μόνο 
οι καταλογιστέες στην εν λόγω υπηρεσία 
δαπάνες και δεν καλύπτονται διαφορετικά. 
Οι δαπάνες που συνδέονται με τον 
διαχειριστή δικτύου θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις καθορισμένες 
επιλέξιμες δαπάνες με τις οποίες 
επιβαρύνονται οι χρήστες του εναέριου 
χώρου. Τα τέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν 
την ασφαλή, αποδοτική, αποτελεσματική 
και βιώσιμη παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας με στόχο την επίτευξη 
υψηλού επιπέδου ασφάλειας και την 
οικονομική αποδοτικότητα, οι οποίες 
πληρούν τους στόχους επιδόσεων και θα 
πρέπει να προάγουν την παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών, μειώνοντας, 
παράλληλα, τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της αεροπορίας.

(28) Το σύστημα χρέωσης θα πρέπει να 
βασίζεται στην αρχή ότι οι χρήστες του 
εναέριου χώρου θα πρέπει να πληρώνουν 
τις δαπάνες που προκύπτουν από την 
παροχή των λαμβανόμενων υπηρεσιών, θα 
πρέπει όμως να λαμβάνονται υπόψη μόνο 
οι καταλογιστέες στην εν λόγω υπηρεσία 
δαπάνες και δεν καλύπτονται διαφορετικά, 
επιπροσθέτως μιας κοινής πρότυπης 
κλιματικής και περιβαλλοντικής εισφοράς 
ανά εκτελούμενη πτήση. Οι δαπάνες που 
συνδέονται με τον διαχειριστή δικτύου θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται στις 
καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες με τις 
οποίες επιβαρύνονται οι χρήστες του 
εναέριου χώρου. Τα τέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν την ασφαλή, αποδοτική, 
αποτελεσματική και βιώσιμη παροχή 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας με στόχο την 
επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας και 
την οικονομική αποδοτικότητα, οι οποίες 
πληρούν τους στόχους επιδόσεων και θα 
πρέπει να προάγουν την παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών, μειώνοντας, 
παράλληλα, τις περιβαλλοντικές και 
κλιματικές επιπτώσεις της αεροπορίας. 
Σκοπός της εισφοράς είναι να 
εσωτερικεύσει το εν λόγω εσωτερικό 
κόστος και να συμβάλει στη δημιουργία 
ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των 
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τρόπων μεταφοράς και ιδίως να 
ενθαρρύνει μια στροφή προς περισσότερο 
βιώσιμες ταξιδιωτικές εναλλακτικές για 
τις πτήσεις μικρότερων αποστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 81
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Το σύστημα χρέωσης θα πρέπει να 
βασίζεται στην αρχή ότι οι χρήστες του 
εναέριου χώρου θα πρέπει να πληρώνουν 
τις δαπάνες που προκύπτουν από την 
παροχή των λαμβανόμενων υπηρεσιών, θα 
πρέπει όμως να λαμβάνονται υπόψη μόνο 
οι καταλογιστέες στην εν λόγω υπηρεσία 
δαπάνες και δεν καλύπτονται διαφορετικά. 
Οι δαπάνες που συνδέονται με τον 
διαχειριστή δικτύου θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις καθορισμένες 
επιλέξιμες δαπάνες με τις οποίες 
επιβαρύνονται οι χρήστες του εναέριου 
χώρου. Τα τέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν 
την ασφαλή, αποδοτική, αποτελεσματική 
και βιώσιμη παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας με στόχο την επίτευξη 
υψηλού επιπέδου ασφάλειας και την 
οικονομική αποδοτικότητα, οι οποίες 
πληρούν τους στόχους επιδόσεων και θα 
πρέπει να προάγουν την παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών, μειώνοντας, 
παράλληλα, τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της αεροπορίας.

(28) Στο άρθρο 15 της Σύμβασης του 
Σικάγου του 1944 για τη Διεθνή Πολιτική 
Αεροπορία αναγνωρίζεται ότι μπορούν να 
επιβληθούν ή επιτρέπεται να επιβληθούν 
χρεώσεις από συμβαλλόμενο κράτος για 
τη χρήση εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας. 
Το σύστημα χρέωσης θα πρέπει να 
βασίζεται στην αρχή ότι οι χρήστες του 
εναέριου χώρου θα πρέπει να πληρώνουν 
τις δαπάνες που προκύπτουν από την 
απαραίτητη χρήση των λαμβανόμενων 
υπηρεσιών, θα πρέπει όμως να 
λαμβάνονται υπόψη μόνο οι καταλογιστέες 
στη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας και δεν 
καλύπτονται διαφορετικά. Οι δαπάνες που 
συνδέονται με τον διαχειριστή δικτύου θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται στις 
καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες με τις 
οποίες επιβαρύνονται οι χρήστες του 
εναέριου χώρου. Τα τέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν την ασφαλή, αποδοτική, 
αποτελεσματική και βιώσιμη παροχή 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας με στόχο την 
επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας και 
την οικονομική αποδοτικότητα, οι οποίες 
πληρούν τους στόχους επιδόσεων και θα 
πρέπει να προάγουν την παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών, μειώνοντας, 
παράλληλα, τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της αεροπορίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι χρεώσεις θα πρέπει να βασίζονται στη χρήση και όχι στη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

Τροπολογία 82
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Το σύστημα χρέωσης θα πρέπει να 
βασίζεται στην αρχή ότι οι χρήστες του 
εναέριου χώρου θα πρέπει να πληρώνουν 
τις δαπάνες που προκύπτουν από την 
παροχή των λαμβανόμενων υπηρεσιών, 
θα πρέπει όμως να λαμβάνονται υπόψη 
μόνο οι καταλογιστέες στην εν λόγω 
υπηρεσία δαπάνες και δεν καλύπτονται 
διαφορετικά. Οι δαπάνες που συνδέονται 
με τον διαχειριστή δικτύου θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις καθορισμένες 
επιλέξιμες δαπάνες με τις οποίες 
επιβαρύνονται οι χρήστες του εναέριου 
χώρου. Τα τέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν την ασφαλή, αποδοτική, 
αποτελεσματική και βιώσιμη παροχή 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας με στόχο την 
επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας και 
την οικονομική αποδοτικότητα, οι οποίες 
πληρούν τους στόχους επιδόσεων και θα 
πρέπει να προάγουν την παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών, μειώνοντας, 
παράλληλα, τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της αεροπορίας.

(28) Το σύστημα χρέωσης θα πρέπει να 
βασίζεται στην αρχή ότι οι χρήστες του 
εναέριου χώρου θα πρέπει να πληρώνουν 
τις δαπάνες που προκύπτουν από τις 
υποδομές και τις υπηρεσίες που 
διατίθενται, θα πρέπει όμως να 
λαμβάνονται υπόψη μόνο οι καταλογιστέες 
στην εν λόγω υπηρεσία δαπάνες και δεν 
καλύπτονται διαφορετικά. Οι μηχανισμοί 
επιμερισμού του κινδύνου δεν θα πρέπει 
να θίγουν τις βασικές αρχές 
χρηματοδότησης των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας· συγκεκριμένα ότι οι 
υπηρεσίες εξακολουθούν να 
χρηματοδοτούνται εξολοκλήρου από τους 
χρήστες, χωρίς καμία υποχρέωση 
κρατικών επιδοτήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αναγνωρίζεται από μια πρόσφατη δήλωση της Επιτροπής σε συμφωνία με τη Σύμβαση 
του Σικάγου, οι υπηρεσίες αεροναυτιλίας χρηματοδοτούνται από τους χρήστες. Ως εκ τούτου, 
προτείνουμε την αλλαγή της τρέχουσας διατύπωσης ώστε να αντανακλά το γεγονός ότι το 
σύστημα και όχι μόνον οι υπηρεσίες που πράγματι λαμβάνονται, χρηματοδοτείται από τους 
χρήστες. Η περαιτέρω διατύπωση αναφέρεται στο γεγονός ότι οι μηχανισμοί επιμερισμού του 
κινδύνου κυκλοφορίας δεν θα πρέπει να παρακάμπτουν αυτή την αρχή.
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Τροπολογία 83
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Dominique Riquet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Δεδομένου του διασυνοριακού 
χαρακτήρα της αεροπορίας, θα πρέπει να 
θεσπιστούν σε επίπεδο Ένωσης 
μηχανισμοί για τη διαφοροποίηση των 
τελών, ώστε να βελτιωθούν οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις και η ποιότητα 
των υπηρεσιών, ιδίως με αύξηση της 
χρήσης βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων, 
αύξηση της χωρητικότητας και μείωση των 
καθυστερήσεων, και, παράλληλα, να 
διατηρείται βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας. 
Οι εθνικές εποπτικές αρχές θα πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
θεσπίζουν μηχανισμούς σε τοπικό επίπεδο 
όσον αφορά τις τερματικές υπηρεσίες.

(29) Δεδομένου του διασυνοριακού 
χαρακτήρα της αεροπορίας, θα πρέπει να 
θεσπιστούν σε επίπεδο Ένωσης 
μηχανισμοί για τη διαφοροποίηση των 
τελών, ώστε να βελτιωθούν οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις και η ποιότητα 
των υπηρεσιών, ιδίως με αύξηση της 
χρήσης βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων, 
εναλλακτικές τεχνολογίες καθαρής 
πρόωσης, περισσότερες πτήσεις σε ευθεία 
γραμμή, αύξηση της χωρητικότητας και 
μείωση των καθυστερήσεων, και, 
παράλληλα, να διατηρείται βέλτιστο 
επίπεδο ασφάλειας. Οι εθνικές εποπτικές 
αρχές θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να θεσπίζουν μηχανισμούς σε 
τοπικό επίπεδο όσον αφορά τις τερματικές 
υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 84
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Δεδομένου του διασυνοριακού 
χαρακτήρα της αεροπορίας, θα πρέπει να 
θεσπιστούν σε επίπεδο Ένωσης 
μηχανισμοί για τη διαφοροποίηση των 
τελών, ώστε να βελτιωθούν οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις και η ποιότητα 
των υπηρεσιών, ιδίως με αύξηση της 
χρήσης βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων, 

(29) Δεδομένου του διασυνοριακού 
χαρακτήρα της αεροπορίας, θα πρέπει να 
θεσπιστούν σε επίπεδο Ένωσης 
μηχανισμοί για τη διαφοροποίηση των 
τελών, ώστε να βελτιωθούν οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις και η ποιότητα 
των υπηρεσιών, ιδίως με αύξηση της 
χρήσης βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων 
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αύξηση της χωρητικότητας και μείωση 
των καθυστερήσεων, και, παράλληλα, να 
διατηρείται βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας. 
Οι εθνικές εποπτικές αρχές θα πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
θεσπίζουν μηχανισμούς σε τοπικό επίπεδο 
όσον αφορά τις τερματικές υπηρεσίες.

που βασίζονται εξολοκλήρου στις 
πρόσθετες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
αύξηση της απόδοσης και μείωση των 
καθυστερήσεων, και, παράλληλα, να 
διατηρείται βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας. 
Οι εθνικές εποπτικές αρχές θα πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
θεσπίζουν μηχανισμούς σε τοπικό επίπεδο 
όσον αφορά τις τερματικές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 85
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Δεδομένου του διασυνοριακού 
χαρακτήρα της αεροπορίας, θα πρέπει να 
θεσπιστούν σε επίπεδο Ένωσης 
μηχανισμοί για τη διαφοροποίηση των 
τελών, ώστε να βελτιωθούν οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις και η ποιότητα 
των υπηρεσιών, ιδίως με αύξηση της 
χρήσης βιώσιμων εναλλακτικών 
καυσίμων, αύξηση της χωρητικότητας 
και μείωση των καθυστερήσεων, και, 
παράλληλα, να διατηρείται βέλτιστο 
επίπεδο ασφάλειας. Οι εθνικές εποπτικές 
αρχές θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να θεσπίζουν μηχανισμούς σε 
τοπικό επίπεδο όσον αφορά τις τερματικές 
υπηρεσίες.

(29) Δεδομένου του διασυνοριακού 
χαρακτήρα της αεροπορίας, θα πρέπει να 
θεσπιστούν σε επίπεδο Ένωσης 
μηχανισμοί για τη διαφοροποίηση των 
τελών, ώστε να βελτιωθούν οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις και η ποιότητα 
των υπηρεσιών, όπως η μείωση των 
καθυστερήσεων, και, παράλληλα, να 
διατηρείται βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας. 
Οι εθνικές εποπτικές αρχές θα πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
θεσπίζουν μηχανισμούς σε τοπικό επίπεδο 
όσον αφορά τις τερματικές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 86
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Προκειμένου να δοθούν κίνητρα διαγράφεται
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στους χρήστες του εναέριου χώρου να 
χρησιμοποιούν τη συντομότερη διαδρομή 
όταν εκτελούν πτήσεις, ιδίως σε 
περιόδους συμφόρησης, θα πρέπει να 
είναι δυνατόν να καθοριστεί κοινή τιμή 
μονάδας για τις υπηρεσίες κατά τη 
διαδρομή σε ολόκληρο τον εναέριο χώρο 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Ο 
καθορισμός τυχόν κοινής τιμής μονάδας 
θα πρέπει να είναι ουδέτερος ως προς τα 
έσοδα για τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια κοινή τιμή μονάδας διακινδυνεύει να αυξήσει τα έξοδα. Επιπλέον, το σύστημα 
διακινδυνεύει να καταστεί επαχθές.

Τροπολογία 87
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Προκειμένου να δοθούν κίνητρα 
στους χρήστες του εναέριου χώρου να 
χρησιμοποιούν τη συντομότερη διαδρομή 
όταν εκτελούν πτήσεις, ιδίως σε περιόδους 
συμφόρησης, θα πρέπει να είναι δυνατόν 
να καθοριστεί κοινή τιμή μονάδας για τις 
υπηρεσίες κατά τη διαδρομή σε ολόκληρο 
τον εναέριο χώρο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού. Ο καθορισμός τυχόν κοινής 
τιμής μονάδας θα πρέπει να είναι 
ουδέτερος ως προς τα έσοδα για τους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας.

(30) Προκειμένου να δοθούν κίνητρα 
στους χρήστες του εναέριου χώρου να 
χρησιμοποιούν τη συντομότερη διαδρομή 
όταν εκτελούν πτήσεις, ιδίως σε περιόδους 
συμφόρησης, θα πρέπει να είναι δυνατόν 
να καθοριστεί κοινή τιμή μονάδας για τις 
υπηρεσίες κατά τη διαδρομή σε ολόκληρο 
τον εναέριο χώρο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού, που ενδέχεται να είναι 
σημαντικά μειωμένη για τα αεροσκάφη 
που χρησιμοποιούν βιώσιμα καύσιμα που 
βασίζονται εξολοκλήρου σε πρόσθετες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο 
καθορισμός τυχόν κοινής τιμής μονάδας θα 
πρέπει να είναι ουδέτερος ως προς τα 
έσοδα για τους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας.

Or. en
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Τροπολογία 88
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Οι λειτουργίες του δικτύου ATM 
θα πρέπει να συμβάλλουν στη βιώσιμη 
ανάπτυξη του συστήματος αεροπορικών 
μεταφορών και να στηρίζουν την επίτευξη 
των στόχων επιδόσεων σε επίπεδο 
Ένωσης. Θα πρέπει να διασφαλίζουν τη 
βιώσιμη, αποδοτική και περιβαλλοντικά 
βέλτιστη χρήση του εναέριου χώρου και 
των εν ανεπαρκεία πόρων, να 
αντικατοπτρίζουν τις επιχειρησιακές 
ανάγκες ως προς την ανάπτυξη της 
υποδομής του ευρωπαϊκού δικτύου ATM 
και να παρέχουν στήριξη σε περίπτωση 
κρίσεων δικτύου. Ορισμένα καθήκοντα 
που συμβάλλουν στην εκτέλεση των εν 
λόγω λειτουργιών θα πρέπει να 
διεκπεραιώνονται από διαχειριστή δικτύου, 
η δράση του οποίου θα πρέπει να εμπλέκει 
όλους τους ενδιαφερόμενους 
επιχειρησιακούς φορείς.

(32) Οι λειτουργίες του δικτύου ATM 
θα πρέπει να συμβάλλουν στη βιώσιμη 
ανάπτυξη του συστήματος αεροπορικών 
μεταφορών και να στηρίζουν την επίτευξη 
των στόχων επιδόσεων σε επίπεδο 
Ένωσης, ιδίως στους τομείς του κλίματος 
και του περιβάλλοντος, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη τομεακή 
συμμόρφωση με τις μειώσεις εκπομπών 
που θεσπίστηκαν στον ευρωπαϊκό νόμο 
για το κλίμα και η πλήρης ευθυγράμμιση 
με τους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας. Θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τη βιώσιμη, αποδοτική και 
περιβαλλοντικά βέλτιστη χρήση του 
εναέριου χώρου και των εν ανεπαρκεία 
πόρων, να αντικατοπτρίζουν τις 
επιχειρησιακές ανάγκες ως προς την 
ανάπτυξη της υποδομής του ευρωπαϊκού 
δικτύου ATM και να παρέχουν στήριξη σε 
περίπτωση κρίσεων δικτύου. Ορισμένα 
καθήκοντα που συμβάλλουν στην 
εκτέλεση των εν λόγω λειτουργιών θα 
πρέπει να διεκπεραιώνονται από 
διαχειριστή δικτύου, η δράση του οποίου 
θα πρέπει να εμπλέκει όλους τους 
ενδιαφερόμενους επιχειρησιακούς φορείς.

Or. en

Τροπολογία 89
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32



AM\1223793EL.docx 55/220 PE680.868v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Οι λειτουργίες του δικτύου ATM 
θα πρέπει να συμβάλλουν στη βιώσιμη 
ανάπτυξη του συστήματος αεροπορικών 
μεταφορών και να στηρίζουν την επίτευξη 
των στόχων επιδόσεων σε επίπεδο 
Ένωσης. Θα πρέπει να διασφαλίζουν τη 
βιώσιμη, αποδοτική και περιβαλλοντικά 
βέλτιστη χρήση του εναέριου χώρου και 
των εν ανεπαρκεία πόρων, να 
αντικατοπτρίζουν τις επιχειρησιακές 
ανάγκες ως προς την ανάπτυξη της 
υποδομής του ευρωπαϊκού δικτύου ATM 
και να παρέχουν στήριξη σε περίπτωση 
κρίσεων δικτύου. Ορισμένα καθήκοντα 
που συμβάλλουν στην εκτέλεση των εν 
λόγω λειτουργιών θα πρέπει να 
διεκπεραιώνονται από διαχειριστή δικτύου, 
η δράση του οποίου θα πρέπει να εμπλέκει 
όλους τους ενδιαφερόμενους 
επιχειρησιακούς φορείς.

(32) Οι λειτουργίες του δικτύου ATM 
θα πρέπει να συμβάλλουν στη βιώσιμη 
ανάπτυξη του συστήματος αεροπορικών 
μεταφορών και να στηρίζουν την επίτευξη 
των στόχων επιδόσεων σε επίπεδο 
Ένωσης. Θα πρέπει να διασφαλίζουν τη 
βιώσιμη, αποδοτική και βέλτιστη χρήση 
του εναέριου χώρου και των εν ανεπαρκεία 
πόρων, να αντικατοπτρίζουν τις 
επιχειρησιακές ανάγκες ως προς την 
ανάπτυξη της υποδομής του ευρωπαϊκού 
δικτύου ATM και να παρέχουν στήριξη σε 
περίπτωση κρίσεων δικτύου. Ορισμένα 
καθήκοντα που συμβάλλουν στην 
εκτέλεση των εν λόγω λειτουργιών θα 
πρέπει να διεκπεραιώνονται από 
διαχειριστή δικτύου, η δράση του οποίου 
θα πρέπει να εμπλέκει όλους τους 
ενδιαφερόμενους επιχειρησιακούς 
φορείς1α.

__________________
1α Η επικέντρωση στις «περιβαλλοντικά 
βέλτιστες διαδρομές» μπορεί να οδηγήσει 
σε συμφορήσεις στον εναέριο χώρο, η 
επικέντρωση στις «βέλτιστες» διαδρομές 
επιτρέπει την συνεκτίμηση όλων των 
παραγόντων.

Or. en

Τροπολογία 90
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στη 
Διεθνή Σύμβαση EUROCONTROL τη 
σχετική µε τη συνεργασία για την 
ασφάλεια της αεροναυτιλίας σύμφωνα με 
την οποία ο EUROCONTROL θα 



PE680.868v01-00 56/220 AM\1223793EL.docx

EL

αναπτύξει και να λειτουργήσει ένα κοινό 
ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης ροής 
της εναέριας κυκλοφορίας σε ένα κοινό 
διεθνές κέντρο, και η ΕΕ υπέγραψε ένα 
πρωτόκολλο προσχώρησης στη σύμβαση 
EUROCONTROL.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Σύμβαση EUROCONTROL και το πρωτόκολλο προσχώρησης αποτελούν σημαντικό μέρος 
του περίπλοκου νομικού πλαισίου του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Θεωρούμε ότι αυτό το 
γεγονός αξίζει να αναφερθεί στις αιτιολογικές σκέψεις.

Τροπολογία 91
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Οι λειτουργίες του δικτύου ATM 
που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την 
παρακολούθηση και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων εφαρμογής της 
αξιοποίησης των υποδομών του 
ευρωπαϊκού δικτύου ΑΤΜ 
πραγματοποιείται σε πλήρη συνεργασία 
και υπό κοινή διαχείριση με τους 
επιχειρησιακούς ενδιαφερόμενους1α.
__________________
1α Προστίθεται προκειμένου να υπάρχει 
συνοχή με την τροπολογία του άρθρου 26 
παράγραφος 3 στοιχείο ε.

Or. en

Τροπολογία 92
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Κατά τη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων για τις αποφάσεις που 
λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου, θα 
πρέπει να υπερισχύει το συμφέρον του 
δικτύου. Ως εκ τούτου, τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων θα πρέπει να ενεργούν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας και των 
επιδόσεων του δικτύου. Οι διαδικασίες για 
τη συλλογική λήψη αποφάσεων θα πρέπει 
να προασπίζονται το συμφέρον του 
δικτύου και να καθιστούν εφικτές τη 
διευθέτηση ζητημάτων και την επίτευξη 
συναίνεσης, όπου αυτό είναι εφικτό.

(33) Κατά τη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων για τις αποφάσεις που 
λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου, θα 
πρέπει να υπερισχύει το συμφέρον του 
δικτύου. Ως εκ τούτου, τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων θα πρέπει να ενεργούν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας και των 
επιδόσεων του δικτύου. Οι διαδικασίες για 
τη συλλογική λήψη αποφάσεων θα πρέπει 
να προασπίζονται το συμφέρον του 
δικτύου και να καθιστούν εφικτές τη 
διευθέτηση ζητημάτων και την επίτευξη 
συναίνεσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διαδραματίζουν σαφή ρόλο στη 
διαδικασία συλλογικής λήψης αποφάσεων 
και, ταυτόχρονα, οι εξουσίες λήψης 
αποφάσεων που ανήκουν στα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διακρίνονται από αυτές που 
πρέπει να λαμβάνονται δυνάμει του 
πεδίου εφαρμογής της διαδικασίας 
συλλογικής λήψης αποφάσεων. Οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται με τη 
διαδικασία συλλογικής λήψης αποφάσεων 
δεν είναι δεσμευτικές και δεν έχουν 
ρυθμιστικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, δεν 
είναι απαραίτητο να προβλεφθεί 
διαδικασία προσφυγής για τέτοιες 
αποφάσεις. Η εξουσία λήψης αποφάσεων 
και η τελική ευθύνη για τις αποφάσεις 
που λαμβάνονται κατά τη διαδικασία 
συλλογικής λήψης αποφάσεων ανήκει 
στον διαχειριστή δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία συλλογικής λήψης αποφάσεων (CDM) πρόκειται να αναδειχθεί σε ενισχυμένο, 
σημαντικό στοιχείο του πλαισίου Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Ως εκ τούτου, είναι 
απαραίτητο να αποσαφηνιστεί ο ρόλος που θα διαδραμάτιζαν τα κράτη μέλη και ο διαχειριστής 
δικτύου στη διαδικασία, καθώς και η νομική φύση των αποφάσεων που λαμβάνονται ως 
αποτέλεσμα της διαδικασίας συλλογικής λήψης αποφάσεων
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Τροπολογία 93
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Κατά τη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων για τις αποφάσεις που 
λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου, θα 
πρέπει να υπερισχύει το συμφέρον του 
δικτύου. Ως εκ τούτου, τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων θα πρέπει να ενεργούν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας και των 
επιδόσεων του δικτύου. Οι διαδικασίες για 
τη συλλογική λήψη αποφάσεων θα πρέπει 
να προασπίζονται το συμφέρον του 
δικτύου και να καθιστούν εφικτές τη 
διευθέτηση ζητημάτων και την επίτευξη 
συναίνεσης, όπου αυτό είναι εφικτό.

(33) Κατά τη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων για τις αποφάσεις που 
λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου, θα 
πρέπει να υπερισχύει το συμφέρον του 
δικτύου. Ως εκ τούτου, τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων θα πρέπει να ενεργούν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας και των 
επιδόσεων του δικτύου, αλλά θα πρέπει να 
λαμβάνουν επίσης υπόψη τις ανησυχίες 
σχετικά με την τοπική ασφάλεια. Οι 
διαδικασίες για τη συλλογική λήψη 
αποφάσεων θα πρέπει να προασπίζονται 
την ασφάλεια και το συμφέρον του 
δικτύου και να καθιστούν εφικτές τη 
διευθέτηση ζητημάτων και την επίτευξη 
συναίνεσης, όπου αυτό είναι εφικτό. Οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται θα 
εξετάζονται επίσης στο πλαίσιο των 
εθνικών σχεδίων επιδόσεων και ένας 
μηχανισμός που δημιουργήθηκε για να 
διασφαλίσει ότι δεν βλάπτεται ο φορέας 
παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας λόγω 
της διαδικασίας συλλογικής λήψης 
αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 94
Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Κατά τη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων για τις αποφάσεις που 

(33) Κατά τη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων για τις αποφάσεις που 
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λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου, θα 
πρέπει να υπερισχύει το συμφέρον του 
δικτύου. Ως εκ τούτου, τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων θα πρέπει να ενεργούν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας και των 
επιδόσεων του δικτύου. Οι διαδικασίες για 
τη συλλογική λήψη αποφάσεων θα πρέπει 
να προασπίζονται το συμφέρον του 
δικτύου και να καθιστούν εφικτές τη 
διευθέτηση ζητημάτων και την επίτευξη 
συναίνεσης, όπου αυτό είναι εφικτό.

λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου, θα 
πρέπει να υπερισχύει το συμφέρον του 
δικτύου. Ως εκ τούτου, τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων θα πρέπει να ενεργούν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας και των 
επιδόσεων του δικτύου, αλλά θα πρέπει να 
λαμβάνουν επίσης υπόψη τις ανησυχίες 
σχετικά με την τοπική ασφάλεια. Οι 
διαδικασίες για τη συλλογική λήψη 
αποφάσεων θα πρέπει να προασπίζονται 
την ασφάλεια και το συμφέρον του 
δικτύου και να καθιστούν εφικτές τη 
διευθέτηση ζητημάτων και την επίτευξη 
συναίνεσης, όπου αυτό είναι εφικτό. Οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται θα 
εξετάζονται επίσης στο πλαίσιο των 
εθνικών σχεδίων επιδόσεων και ένας 
μηχανισμός που δημιουργήθηκε για να 
διασφαλίσει ότι δεν βλάπτεται ο φορέας 
παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας λόγω 
της διαδικασίας συλλογικής λήψης 
αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 95
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Κατά τη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων για τις αποφάσεις που 
λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου, θα 
πρέπει να υπερισχύει το συμφέρον του 
δικτύου. Ως εκ τούτου, τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων θα πρέπει να ενεργούν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας και των 
επιδόσεων του δικτύου. Οι διαδικασίες για 
τη συλλογική λήψη αποφάσεων θα πρέπει 
να προασπίζονται το συμφέρον του 

(33) Κατά τη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων για τις αποφάσεις που 
λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου, θα 
πρέπει να υπερισχύει το συμφέρον του 
δικτύου. Ως εκ τούτου, τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων θα πρέπει να ενεργούν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας και των 
επιδόσεων του δικτύου, αλλά θα πρέπει 
επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις 
ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια. Οι 
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δικτύου και να καθιστούν εφικτές τη 
διευθέτηση ζητημάτων και την επίτευξη 
συναίνεσης, όπου αυτό είναι εφικτό.

διαδικασίες για τη συλλογική λήψη 
αποφάσεων θα πρέπει να προασπίζονται 
την ασφάλεια και το συμφέρον του 
δικτύου και να καθιστούν εφικτές τη 
διευθέτηση ζητημάτων και την επίτευξη 
συναίνεσης, όπου αυτό είναι εφικτό. Οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται θα 
εξετάζονται επίσης στο πλαίσιο των 
εθνικών σχεδίων επιδόσεων και ένας 
μηχανισμός που δημιουργήθηκε για να 
διασφαλίσει ότι δεν βλάπτεται ο φορέας 
παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας λόγω 
της διαδικασίας συλλογικής λήψης 
αποφάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά πρώτον, το κείμενο πρέπει να αναφέρει ότι το συμφέρον του δικτύου έπεται των 
ανησυχιών σχετικά με την τοπική ασφάλεια, οπότε ο ρόλος του διαχειριστή δικτύου θα πρέπει 
να αφορά και τη διερεύνηση ανησυχιών σχετικά με την τοπική ασφάλεια. Κατά δεύτερον, η ιδέα 
τα πάντα να γίνονται «προς το συμφέρον του δικτύου» είναι κάπως πολύπλοκη. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η δράση «προς το συμφέρον του δικτύου» μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις σε 
έναν συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας για παράδειγμα. Ως εκ τούτου, είναι πιο 
λογική η ανάληψη δράσης όχι «προς το συμφέρον του δικτύου», αλλά μάλλον προς το συμφέρον 
των δεικτών που ορίστηκαν. Δεν είναι σαφές πώς θα λειτουργήσει αυτή η φιλοσοφία στο 
ισχύουν σύστημα επιδόσεων.

Τροπολογία 96
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Κατά τη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων για τις αποφάσεις που 
λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου, θα 
πρέπει να υπερισχύει το συμφέρον του 
δικτύου. Ως εκ τούτου, τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων θα πρέπει να ενεργούν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας και των 
επιδόσεων του δικτύου. Οι διαδικασίες για 

(33) Κατά τη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων για τις αποφάσεις που 
λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου, θα 
πρέπει να υπερισχύει το συμφέρον του 
δικτύου, και πιο συγκεκριμένα η 
ασφάλεια. Ως εκ τούτου, τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων θα πρέπει να ενεργούν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας και των 
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τη συλλογική λήψη αποφάσεων θα πρέπει 
να προασπίζονται το συμφέρον του 
δικτύου και να καθιστούν εφικτές τη 
διευθέτηση ζητημάτων και την επίτευξη 
συναίνεσης, όπου αυτό είναι εφικτό.

επιδόσεων του δικτύου, ιδίως αναφορικά 
με το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και 
λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις 
ανησυχίες σχετικά με την τοπική 
ασφάλεια. Οι διαδικασίες για τη συλλογική 
λήψη αποφάσεων θα πρέπει να 
προασπίζονται το συμφέρον του δικτύου, 
και πιο συγκεκριμένα την ασφάλεια, και 
να καθιστούν εφικτές τη διευθέτηση 
ζητημάτων και την επίτευξη συναίνεσης, 
όπου αυτό είναι εφικτό.

Or. en

Τροπολογία 97
Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Κατά τη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων για τις αποφάσεις που 
λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου, θα 
πρέπει να υπερισχύει το συμφέρον του 
δικτύου. Ως εκ τούτου, τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων θα πρέπει να ενεργούν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας και των 
επιδόσεων του δικτύου. Οι διαδικασίες για 
τη συλλογική λήψη αποφάσεων θα πρέπει 
να προασπίζονται το συμφέρον του 
δικτύου και να καθιστούν εφικτές τη 
διευθέτηση ζητημάτων και την επίτευξη 
συναίνεσης, όπου αυτό είναι εφικτό.

(33) Κατά τη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων για τις αποφάσεις που 
λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου, θα 
πρέπει να υπερισχύει το συμφέρον του 
δικτύου. Ως εκ τούτου, τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων θα πρέπει να ενεργούν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας και των 
επιδόσεων του δικτύου. Οι διαδικασίες για 
τη συλλογική λήψη αποφάσεων θα πρέπει, 
σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ, άρθρο 18 
παρ. 3 του εκτελεστικού κανονισμού 
2019/123 της Επιτροπής, να 
προασπίζονται το συμφέρον του δικτύου 
και να καθιστούν εφικτές τη διευθέτηση 
ζητημάτων και την επίτευξη συναίνεσης, 
όπου αυτό είναι εφικτό.

Or. de

Τροπολογία 98
Brice Hortefeux
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Κατά τη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων για τις αποφάσεις που 
λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου, θα 
πρέπει να υπερισχύει το συμφέρον του 
δικτύου. Ως εκ τούτου, τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων θα πρέπει να ενεργούν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας και των 
επιδόσεων του δικτύου. Οι διαδικασίες για 
τη συλλογική λήψη αποφάσεων θα πρέπει 
να προασπίζονται το συμφέρον του 
δικτύου και να καθιστούν εφικτές τη 
διευθέτηση ζητημάτων και την επίτευξη 
συναίνεσης, όπου αυτό είναι εφικτό.

(33) Κατά τη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων για τις αποφάσεις που 
λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου, θα 
πρέπει να υπερισχύει το συμφέρον του 
δικτύου, εκτός από τις περιπτώσεις όπου 
αυτό απαιτείται για λόγους άμυνας και 
εθνικής ασφάλειας. Ως εκ τούτου, τα μέρη 
που συμμετέχουν στη διαδικασία 
συλλογικής λήψης αποφάσεων θα πρέπει 
να ενεργούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό 
με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας και 
των επιδόσεων του δικτύου. Οι διαδικασίες 
για τη συλλογική λήψη αποφάσεων θα 
πρέπει να προασπίζονται το συμφέρον του 
δικτύου και να καθιστούν εφικτές τη 
διευθέτηση ζητημάτων και την επίτευξη 
συναίνεσης, όπου αυτό είναι εφικτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σκεπτικό πίσω από την παρούσα τροπολογία είναι να διασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις άμυνας 
και εθνικής ασφάλειας υπερισχύουν του συμφέροντος του δικτύου.

Τροπολογία 99
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Κατά τη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων για τις αποφάσεις που 
λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου, θα 
πρέπει να υπερισχύει το συμφέρον του 
δικτύου. Ως εκ τούτου, τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων θα πρέπει να ενεργούν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό με σκοπό τη 

(33) Κατά τη διαδικασία συλλογικής 
λήψης αποφάσεων για τις αποφάσεις που 
λαμβάνει ο διαχειριστής δικτύου, θα 
πρέπει να υπερισχύει το συμφέρον του 
δικτύου, εκτός από περιπτώσεις στις 
οποίες απαιτείται από την εθνική 
ασφάλεια. Ως εκ τούτου, τα μέρη που 
συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογικής 
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βελτίωση της λειτουργίας και των 
επιδόσεων του δικτύου. Οι διαδικασίες για 
τη συλλογική λήψη αποφάσεων θα πρέπει 
να προασπίζονται το συμφέρον του 
δικτύου και να καθιστούν εφικτές τη 
διευθέτηση ζητημάτων και την επίτευξη 
συναίνεσης, όπου αυτό είναι εφικτό.

λήψης αποφάσεων θα πρέπει να ενεργούν 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργίας και των 
επιδόσεων του δικτύου. Οι διαδικασίες για 
τη συλλογική λήψη αποφάσεων θα πρέπει 
να προασπίζονται το συμφέρον του 
δικτύου και να καθιστούν εφικτές τη 
διευθέτηση ζητημάτων και την επίτευξη 
συναίνεσης, όπου αυτό είναι εφικτό.

Or. fr

Τροπολογία 100
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Για να επικεντρωθούν οι πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περισσότερο στις ανάγκες των πελατών 
τους και για να αυξηθεί η δυνατότητα 
επιρροής των χρηστών του εναερίου 
χώρου στη λήψη αποφάσεων που τους 
αφορούν, θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικότερη η διαβούλευση και η 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε 
μείζονες επιχειρησιακές αποφάσεις των 
παρόχων υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 101
Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Για να επικεντρωθούν οι πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 

(34) Για να επικεντρωθούν οι πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
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περισσότερο στις ανάγκες των πελατών 
τους και για να αυξηθεί η δυνατότητα 
επιρροής των χρηστών του εναερίου 
χώρου στη λήψη αποφάσεων που τους 
αφορούν, θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικότερη η διαβούλευση και η 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε 
μείζονες επιχειρησιακές αποφάσεις των 
παρόχων υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας.

περισσότερο στις ανάγκες των πελατών 
τους, θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικότερη η διαβούλευση των 
ενδιαφερομένων σε μείζονες 
επιχειρησιακές αποφάσεις των παρόχων 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 102
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Για να επικεντρωθούν οι πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περισσότερο στις ανάγκες των πελατών 
τους και για να αυξηθεί η δυνατότητα 
επιρροής των χρηστών του εναερίου 
χώρου στη λήψη αποφάσεων που τους 
αφορούν, θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικότερη η διαβούλευση και η 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε 
μείζονες επιχειρησιακές αποφάσεις των 
παρόχων υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας.

(34) Για να επικεντρωθούν οι πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
περισσότερο στις ανάγκες των πελατών 
τους, θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικότερη η διαβούλευση των 
ενδιαφερομένων σε μείζονες 
επιχειρησιακές αποφάσεις των παρόχων 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

ATS providers serve all European citizens, various kind of airspace users and passengers. 
There is no reason to put so much emphasis and reference to customer focus. Furthermore, 
“stakeholders” as such cannot participate equally in “major operational decisions of 
ATSPs” by their nature. For instance, ATS has to take into account not only needs of vocal 
airline associations, but also citizens (living in the vicinity of airports, overflown populations 
etc).Furthermore, the mere fact that someone is a user of a service does not mean that he/she 
has a good understanding and knowledge of the functioning of that service, and that he/she 
should be taking part in decisions regarding that service. (Example of RP2 where airlines 
where asking for couple of cents of reduction on each ticket, not sure the end “customer” (the 
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passenger) who experienced delays in 2018 and 2019 would have made the same choice.

Τροπολογία 103
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η διαθεσιμότητα χρήσιμων 
επιχειρησιακών δεδομένων είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την ευέλικτη 
παροχή υπηρεσιών δεδομένων εναέριας 
κυκλοφορίας, σε διασυνοριακή και 
ενωσιακή βάση. Ως εκ τούτου, τα 
δεδομένα αυτά θα πρέπει να καθίστανται 
διαθέσιμα στους σχετικούς 
ενδιαφερομένους, μεταξύ άλλων σε 
δυνητικούς νέους παρόχους υπηρεσιών 
δεδομένων εναέριας κυκλοφορίας. Η 
ακρίβεια των πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
σχετικά με την επιχειρησιακή κατάσταση 
του εναερίου χώρου και τις ιδιαίτερες 
συνθήκες εναέριας κυκλοφορίας, και η 
έγκαιρη διανομή των πληροφοριών αυτών 
στους πολιτικούς και στρατιωτικούς 
ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν 
άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια πτήσεων 
και την απόδοση των πτητικών 
λειτουργιών. Η έγκαιρη πρόσβαση σε 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά 
με την επιχειρησιακή κατάσταση του 
εναερίου χώρου είναι ουσιώδης για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να 
ωφεληθούν από τις δομές του εναερίου 
χώρου που τίθενται στη διάθεσή τους κατά 
τη συμπλήρωση ή την αναπροσαρμογή των 
οικείων σχεδίων πτήσης.

(35) Η διαθεσιμότητα χρήσιμων 
επιχειρησιακών δεδομένων σε 
διαλειτουργικό μορφότυπο είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την ευέλικτη 
παροχή υπηρεσιών δεδομένων εναέριας 
κυκλοφορίας, σε διασυνοριακή και 
ενωσιακή βάση. Ως εκ τούτου, τα 
δεδομένα αυτά θα πρέπει να καθίστανται 
διαθέσιμα στους σχετικούς 
ενδιαφερομένους, μεταξύ άλλων σε 
δυνητικούς νέους παρόχους υπηρεσιών 
δεδομένων εναέριας κυκλοφορίας. Η 
ακρίβεια των πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
σχετικά με την επιχειρησιακή κατάσταση 
του εναερίου χώρου και τις ιδιαίτερες 
συνθήκες εναέριας κυκλοφορίας, και η 
έγκαιρη διανομή των πληροφοριών αυτών 
στους πολιτικούς και στρατιωτικούς 
ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν 
άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια πτήσεων 
και την απόδοση των πτητικών 
λειτουργιών. Η έγκαιρη πρόσβαση σε 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά 
με την επιχειρησιακή κατάσταση του 
εναερίου χώρου είναι ουσιώδης για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να 
ωφεληθούν από τις δομές του εναερίου 
χώρου που τίθενται στη διάθεσή τους κατά 
τη συμπλήρωση ή την αναπροσαρμογή των 
οικείων σχεδίων πτήσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ιδέα της διάθεσης των δεδομένων σε όλους φαίνεται καλή, αλλά χωρίς σωστά πρότυπα, αυτό 
είναι απολύτως μάταιο (δεδομένα/συστήματα που δεν είναι συμβατά μεταξύ τους δεν μπορούν 
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να χρησιμοποιηθούν). Εγείρει ακόμη ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, 
η διάθεση των δεδομένων σημαίνει επίσης ότι δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης επιθέσεων τύπου 
άρνησης παροχής υπηρεσίας (DoS). Επίσης, θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποια ζητήματα 
«εθνικής ασφάλειας», δεν θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα όλα τα δεδομένα και ενδέχεται να 
μην είναι όλα τα κράτη μέλη πρόθυμα να ανταλλάξουν όλες τις πληροφορίες τους.

Τροπολογία 104
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η διαθεσιμότητα χρήσιμων 
επιχειρησιακών δεδομένων είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την ευέλικτη 
παροχή υπηρεσιών δεδομένων εναέριας 
κυκλοφορίας, σε διασυνοριακή και 
ενωσιακή βάση. Ως εκ τούτου, τα 
δεδομένα αυτά θα πρέπει να καθίστανται 
διαθέσιμα στους σχετικούς 
ενδιαφερομένους, μεταξύ άλλων σε 
δυνητικούς νέους παρόχους υπηρεσιών 
δεδομένων εναέριας κυκλοφορίας. Η 
ακρίβεια των πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
σχετικά με την επιχειρησιακή κατάσταση 
του εναερίου χώρου και τις ιδιαίτερες 
συνθήκες εναέριας κυκλοφορίας, και η 
έγκαιρη διανομή των πληροφοριών αυτών 
στους πολιτικούς και στρατιωτικούς 
ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν 
άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια πτήσεων 
και την απόδοση των πτητικών 
λειτουργιών. Η έγκαιρη πρόσβαση σε 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά 
με την επιχειρησιακή κατάσταση του 
εναερίου χώρου είναι ουσιώδης για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να 
ωφεληθούν από τις δομές του εναερίου 
χώρου που τίθενται στη διάθεσή τους κατά 
τη συμπλήρωση ή την αναπροσαρμογή των 
οικείων σχεδίων πτήσης.

(35) Η διαθεσιμότητα χρήσιμων 
επιχειρησιακών δεδομένων σε 
διαλειτουργικό μορφότυπο είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την ευέλικτη 
παροχή υπηρεσιών δεδομένων εναέριας 
κυκλοφορίας, σε διασυνοριακή και 
ενωσιακή βάση. Ως εκ τούτου, τα 
δεδομένα αυτά θα πρέπει να καθίστανται 
διαθέσιμα στους σχετικούς 
ενδιαφερομένους, μεταξύ άλλων σε 
δυνητικούς νέους παρόχους υπηρεσιών 
δεδομένων εναέριας κυκλοφορίας. Η 
ακρίβεια των πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
σχετικά με την επιχειρησιακή κατάσταση 
του εναερίου χώρου και τις ιδιαίτερες 
συνθήκες εναέριας κυκλοφορίας, και η 
έγκαιρη διανομή των πληροφοριών αυτών 
στους πολιτικούς και στρατιωτικούς 
ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν 
άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια πτήσεων 
και την απόδοση των πτητικών 
λειτουργιών. Η έγκαιρη πρόσβαση σε 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά 
με την επιχειρησιακή κατάσταση του 
εναερίου χώρου είναι ουσιώδης για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να 
ωφεληθούν από τις δομές του εναερίου 
χώρου που τίθενται στη διάθεσή τους κατά 
τη συμπλήρωση ή την αναπροσαρμογή των 
οικείων σχεδίων πτήσης.

Or. en
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Τροπολογία 105
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η διαθεσιμότητα χρήσιμων 
επιχειρησιακών δεδομένων είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την ευέλικτη 
παροχή υπηρεσιών δεδομένων εναέριας 
κυκλοφορίας, σε διασυνοριακή και 
ενωσιακή βάση. Ως εκ τούτου, τα 
δεδομένα αυτά θα πρέπει να καθίστανται 
διαθέσιμα στους σχετικούς 
ενδιαφερομένους, μεταξύ άλλων σε 
δυνητικούς νέους παρόχους υπηρεσιών 
δεδομένων εναέριας κυκλοφορίας. Η 
ακρίβεια των πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
σχετικά με την επιχειρησιακή κατάσταση 
του εναερίου χώρου και τις ιδιαίτερες 
συνθήκες εναέριας κυκλοφορίας, και η 
έγκαιρη διανομή των πληροφοριών αυτών 
στους πολιτικούς και στρατιωτικούς 
ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν 
άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια πτήσεων 
και την απόδοση των πτητικών 
λειτουργιών. Η έγκαιρη πρόσβαση σε 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά 
με την επιχειρησιακή κατάσταση του 
εναερίου χώρου είναι ουσιώδης για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να 
ωφεληθούν από τις δομές του εναερίου 
χώρου που τίθενται στη διάθεσή τους κατά 
τη συμπλήρωση ή την αναπροσαρμογή των 
οικείων σχεδίων πτήσης.

(35) Η διαθεσιμότητα χρήσιμων 
επιχειρησιακών δεδομένων σε 
τυποποιημένο μορφότυπο είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την ευέλικτη 
παροχή υπηρεσιών δεδομένων εναέριας 
κυκλοφορίας, σε διασυνοριακή και 
ενωσιακή βάση. Ως εκ τούτου, τα 
δεδομένα αυτά θα πρέπει να καθίστανται 
διαθέσιμα στους σχετικούς 
ενδιαφερομένους, μεταξύ άλλων σε 
δυνητικούς νέους παρόχους υπηρεσιών 
δεδομένων εναέριας κυκλοφορίας. Η 
ακρίβεια των πληροφοριών, μεταξύ άλλων 
σχετικά με την επιχειρησιακή κατάσταση 
του εναερίου χώρου και τις ιδιαίτερες 
συνθήκες εναέριας κυκλοφορίας, και η 
έγκαιρη διανομή των πληροφοριών αυτών 
στους πολιτικούς και στρατιωτικούς 
ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν 
άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια πτήσεων 
και την απόδοση των πτητικών 
λειτουργιών. Η έγκαιρη πρόσβαση σε 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά 
με την επιχειρησιακή κατάσταση του 
εναερίου χώρου είναι ουσιώδης για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να 
ωφεληθούν από τις δομές του εναερίου 
χώρου που τίθενται στη διάθεσή τους κατά 
τη συμπλήρωση ή την αναπροσαρμογή των 
οικείων σχεδίων πτήσης.

Or. en

Τροπολογία 106
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την 
εξουσία των κρατών μελών να θεσπίζουν 
διατάξεις για την οργάνωση των ενόπλων 
δυνάμεών τους. Η εξουσία αυτή μπορεί 
να οδηγήσει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι 
ένοπλες δυνάμεις τους διαθέτουν επαρκή 
εναέριο χώρο ώστε να διατηρούν 
κατάλληλο επίπεδο εκπαίδευσης και 
άσκησης. Θα πρέπει, συνεπώς, να 
προβλεφθεί ρήτρα διασφάλισης που να 
επιτρέπει την άσκηση της εξουσίας 
αυτής.

Or. fr

Τροπολογία 107
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Στόχος του σχεδίου SESAR είναι 
να καταστεί εφικτή η ασφαλής, αποδοτική 
και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη των 
αεροπορικών μεταφορών μέσω του 
εκσυγχρονισμού του ευρωπαϊκού και 
παγκόσμιου συστήματος ATM. Για την 
πλήρη αποτελεσματικότητα του σχεδίου, 
θα πρέπει να επιτευχθεί κατάλληλος 
συντονισμός μεταξύ των φάσεων του 
σχεδίου. Το ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα 
ATM θα πρέπει να προκύψει από τη φάση 
καθορισμού του SESAR και να συμβάλει 
στην επίτευξη των στόχων επιδόσεων σε 
επίπεδο Ένωσης.

(38) Στόχος του σχεδίου SESAR είναι 
να καταστεί εφικτή η ασφαλής, αποδοτική 
και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη των 
αεροπορικών μεταφορών μέσω του 
εκσυγχρονισμού του ευρωπαϊκού και 
παγκόσμιου συστήματος ATM. Για την 
πλήρη αποτελεσματικότητα του σχεδίου, 
θα πρέπει να επιτευχθεί κατάλληλος 
συντονισμός μεταξύ των φάσεων του 
σχεδίου. Το ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα 
ATM θα πρέπει να προκύψει από τη φάση 
καθορισμού του SESAR και να συμβάλει 
στην επίτευξη των στόχων επιδόσεων σε 
επίπεδο Ένωσης, ιδίως στους τομείς του 
κλίματος και του περιβάλλοντος, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη 
τομεακή συμμόρφωση με τις μειώσεις 
εκπομπών που θεσπίστηκαν στον 
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ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα και η 
πλήρης ευθυγράμμιση με τους στόχους 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Or. en

Τροπολογία 108
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Dominique Riquet

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η έννοια των κοινών έργων θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην έγκαιρη, 
συντονισμένη και συγχρονισμένη 
υλοποίηση των βασικών επιχειρησιακών 
αλλαγών που προσδιορίζονται στο 
ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα ATM και 
έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρο το δίκτυο. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει τη 
διενέργεια ανάλυσης κόστους-οφέλους 
όσον αφορά τη χρηματοδότηση για να 
επισπευσθεί η ανάπτυξη του σχεδίου 
SESAR.

(39) Η έννοια των κοινών έργων θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην έγκαιρη, 
συντονισμένη και συγχρονισμένη 
υλοποίηση των βασικών επιχειρησιακών 
αλλαγών που προσδιορίζονται στο 
ευρωπαϊκό γενικό πρόγραμμα ATM και 
έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρο το δίκτυο. 
Συγκεκριμένα, τα κοινά έργα θα πρέπει να 
προάγουν και να επιταχύνουν την 
επικαιροποίηση των νέων ψηφιακών 
τεχνολογιών, που είναι κρίσιμες για τη 
μελλοντική κλιμακοθετησιμότητα, την 
ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα του 
συστήματος ATM στην Ευρώπη. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει τη 
διενέργεια ανάλυσης κόστους-οφέλους 
όσον αφορά τη χρηματοδότηση για να 
επισπευσθεί η ανάπτυξη του σχεδίου 
SESAR.

Or. en

Τροπολογία 109
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39α) Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
φάση εγκατάστασης του SESAR, ένας 
ενισχυμένος συντονισμός των 
δραστηριοτήτων τυποποίησης θα πρέπει 
να διασφαλίζει την έγκαιρη 
διαθεσιμότητα των προτύπων που 
απαιτούνται για την ανάπτυξη λύσεων 
SESAR. Μια αναμορφωμένη και 
ενοποιημένη ομάδα των ευρωπαϊκών 
αεροπορικών προτύπων (EASCG) θα 
πρέπει να συμβάλει σε μια διαδικασία 
τυποποίησης που επικεντρώνεται 
περισσότερο στους πελάτες, 
διασφαλίζοντας ότι δίνεται η δέουσα 
προτεραιότητα στις ανάγκες των 
επιχειρησιακών ενδιαφερομένων.

Or. en

Τροπολογία 110
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Για να ληφθούν υπόψη τεχνικές και 
επιχειρησιακές εξελίξεις, με την 
τροποποίηση ιδίως των παραρτημάτων, ή 
με τη συμπλήρωση των διατάξεων για τη 
διαχείριση δικτύου, η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο 
και ο σκοπός κάθε εξουσιοδότησης 
καθορίζονται λεπτομερώς στα σχετικά 
άρθρα. «Κατά την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων κατά τον παρόντα 
κανονισμό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή, κατά τις 
προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 

(41) Για να ληφθούν υπόψη τεχνικές και 
επιχειρησιακές εξελίξεις, με την 
τροποποίηση ιδίως των παραρτημάτων, ή 
με τη συμπλήρωση των διατάξεων για τη 
διαχείριση δικτύου, η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο 
και ο σκοπός κάθε εξουσιοδότησης 
καθορίζονται λεπτομερώς στα σχετικά 
άρθρα. «Κατά την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων κατά τον παρόντα 
κανονισμό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή, κατά τις 
προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 



AM\1223793EL.docx 71/220 PE680.868v01-00

EL

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές 
που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 
της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου33. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την 
ανθρώπινη διάσταση του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού, οι οποίες να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές 
που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 
της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου33. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

__________________ __________________
33 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 33 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ανθρώπινη διάσταση (EGHD), ως ομάδα 
εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεσπίστηκε για να εκπληρώσει αυτόν τον ρόλο 
και πρέπει να ζητείται η γνώμη της εγκαίρως και να συνεισφέρει σε τέτοια θέματα, ως εκ τούτου 
θα πρέπει να αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 111
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Για να ληφθούν υπόψη τεχνικές και 
επιχειρησιακές εξελίξεις, με την 
τροποποίηση ιδίως των παραρτημάτων, ή 
με τη συμπλήρωση των διατάξεων για τη 
διαχείριση δικτύου, η Επιτροπή θα πρέπει 

(41) Για να ληφθούν υπόψη τεχνικές και 
επιχειρησιακές εξελίξεις, με την 
τροποποίηση ιδίως των παραρτημάτων, ή 
με τη συμπλήρωση των διατάξεων για τη 
διαχείριση δικτύου, η Επιτροπή θα πρέπει 
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να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο 
και ο σκοπός κάθε εξουσιοδότησης 
καθορίζονται λεπτομερώς στα σχετικά 
άρθρα. «Κατά την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων κατά τον παρόντα 
κανονισμό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή, κατά τις 
προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές 
που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 
της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου33. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο 
και ο σκοπός κάθε εξουσιοδότησης 
καθορίζονται λεπτομερώς στα σχετικά 
άρθρα. «Κατά την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων κατά τον παρόντα 
κανονισμό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή, κατά τις 
προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την 
ανθρώπινη διάσταση του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού, οι οποίες να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές 
που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 
της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου33. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

__________________ __________________
33 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 33 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
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Τροπολογία 112
Johan Danielsson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Για να ληφθούν υπόψη τεχνικές και 
επιχειρησιακές εξελίξεις, με την 
τροποποίηση ιδίως των παραρτημάτων, ή 
με τη συμπλήρωση των διατάξεων για τη 
διαχείριση δικτύου, η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο 
και ο σκοπός κάθε εξουσιοδότησης 
καθορίζονται λεπτομερώς στα σχετικά 
άρθρα. «Κατά την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων κατά τον παρόντα 
κανονισμό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή, κατά τις 
προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές 
που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 
της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου33. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

(41) Για να ληφθούν υπόψη τεχνικές και 
επιχειρησιακές εξελίξεις, με την 
τροποποίηση ιδίως των παραρτημάτων, ή 
με τη συμπλήρωση των διατάξεων για τη 
διαχείριση δικτύου, η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο 
και ο σκοπός κάθε εξουσιοδότησης 
καθορίζονται λεπτομερώς στα σχετικά 
άρθρα. «Κατά την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων κατά τον παρόντα 
κανονισμό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή, κατά τις 
προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την 
ανθρώπινη διάσταση, οι οποίες να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές 
που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 
της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου33. Πιο 
συγκεκριμένα, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
κατά τον ίδιο χρόνο με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

__________________ __________________
33 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 33 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Or. en



PE680.868v01-00 74/220 AM\1223793EL.docx

EL

Τροπολογία 113
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες, 
ώστε να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες 
προσλήψεων και επιλογής για τις εθνικές 
εποπτικές αρχές, τους κανόνες για την 
οικονομική πιστοποίηση των παρόχων 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τους κανόνες 
για την εφαρμογή των συστημάτων 
επιδόσεων και χρέωσης, ιδίως ως προς 
τον καθορισμό στόχων επιδόσεων σε 
επίπεδο Ένωσης, την κατηγοριοποίηση 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, τα κριτήρια και τις 
διαδικασίες αξιολόγησης των προσχεδίων 
επιδόσεων και των στόχων επιδόσεων 
των παρόχων υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας και του διαχειριστή δικτύου, 
την παρακολούθηση των επιδόσεων, τους 
κανόνες παροχής πληροφοριών για 
δαπάνες και τέλη, το περιεχόμενο και τον 
καθορισμό της βάσης κόστους για τα 
τέλη και τον καθορισμό τιμών μονάδας 
για υπηρεσίες αεροναυτιλίας, τους 
μηχανισμούς παροχής κινήτρων και 
επιμερισμού του κινδύνου, τον διορισμό 
του διαχειριστή δικτύου και τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του εν λόγω 
διορισμού, τα καθήκοντα του διαχειριστή 
δικτύου και τους μηχανισμούς 
διακυβέρνησης που αυτός θα πρέπει να 
εφαρμόζει, τους κανόνες εκτέλεσης των 
λειτουργιών δικτύου, τις διαδικασίες 
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
περί μειζόνων επιχειρησιακών 
αποφάσεων των παρόχων υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, τις απαιτήσεις 
περί διαθεσιμότητας επιχειρησιακών 
δεδομένων, τις προϋποθέσεις πρόσβασης 

διαγράφεται



AM\1223793EL.docx 75/220 PE680.868v01-00

EL

και τον καθορισμό τιμών πρόσβασης, την 
εφαρμογή της έννοιας της ευέλικτης 
χρήσης του εναέριου χώρου, καθώς και 
τον προσδιορισμό κοινών έργων και των 
εφαρμοστέων μηχανισμών 
διακυβέρνησής τους. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου34.
__________________
34 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Or. en

Τροπολογία 114
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες, 
ώστε να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες 
προσλήψεων και επιλογής για τις εθνικές 
εποπτικές αρχές, τους κανόνες για την 
οικονομική πιστοποίηση των παρόχων 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, τους κανόνες 
για την εφαρμογή των συστημάτων 
επιδόσεων και χρέωσης, ιδίως ως προς 
τον καθορισμό στόχων επιδόσεων σε 
επίπεδο Ένωσης, την κατηγοριοποίηση 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά τη 
διαδρομή και τερματικών υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, τα κριτήρια και τις 

διαγράφεται



PE680.868v01-00 76/220 AM\1223793EL.docx

EL

διαδικασίες αξιολόγησης των προσχεδίων 
επιδόσεων και των στόχων επιδόσεων 
των παρόχων υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας και του διαχειριστή δικτύου, 
την παρακολούθηση των επιδόσεων, τους 
κανόνες παροχής πληροφοριών για 
δαπάνες και τέλη, το περιεχόμενο και τον 
καθορισμό της βάσης κόστους για τα 
τέλη και τον καθορισμό τιμών μονάδας 
για υπηρεσίες αεροναυτιλίας, τους 
μηχανισμούς παροχής κινήτρων και 
επιμερισμού του κινδύνου, τον διορισμό 
του διαχειριστή δικτύου και τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του εν λόγω 
διορισμού, τα καθήκοντα του διαχειριστή 
δικτύου και τους μηχανισμούς 
διακυβέρνησης που αυτός θα πρέπει να 
εφαρμόζει, τους κανόνες εκτέλεσης των 
λειτουργιών δικτύου, τις διαδικασίες 
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
περί μειζόνων επιχειρησιακών 
αποφάσεων των παρόχων υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, τις απαιτήσεις 
περί διαθεσιμότητας επιχειρησιακών 
δεδομένων, τις προϋποθέσεις πρόσβασης 
και τον καθορισμό τιμών πρόσβασης, την 
εφαρμογή της έννοιας της ευέλικτης 
χρήσης του εναέριου χώρου, καθώς και 
τον προσδιορισμό κοινών έργων και των 
εφαρμοστέων μηχανισμών 
διακυβέρνησής τους. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου34.
__________________
34 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εντολή που δίδεται εδώ είναι ασαφής και θα πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω το πλαίσιο 
στο υπόλοιπο της ρυθμιστικής πρότασης ώστε να καταδειχθεί η ανάγκη για την εν λόγω 
αιτιολογική σκέψη.

Τροπολογία 115
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Ο παρών κανονισμός δεν θα 
πρέπει να εφαρμόζεται στον αερολιμένα 
του Γιβραλτάρ, λόγω της νομικής θέσης 
του Βασιλείου της Ισπανίας όσον αφορά 
την κυριαρχία και τη δικαιοδοσία επί του 
εδάφους όπου βρίσκεται ο αερολιμένας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 116
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
κανόνες για τη δημιουργία και την 
αποτελεσματική λειτουργία του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού, ώστε να 
διασφαλιστούν τα ισχύοντα πρότυπα 
ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας, η 
βιώσιμη ανάπτυξη του συστήματος 
αεροπορικών μεταφορών και οι συνολικές 
επιδόσεις της διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας και του συστήματος 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας για τη γενική 
εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη, 
προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις όλων των χρηστών του 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
κανόνες για τη δημιουργία και την 
αποτελεσματική λειτουργία του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού, ώστε να 
διασφαλιστούν τα ισχύοντα πρότυπα 
ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας, η 
βιώσιμη ανάπτυξη του συστήματος 
αεροπορικών μεταφορών και οι συνολικές 
επιδόσεις της διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας και του συστήματος 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας για τη γενική 
εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη, 
προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις όλων των χρηστών του 
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εναέριου χώρου. Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός 
Ουρανός περιλαμβάνει ένα συνεκτικό 
πανευρωπαϊκό δίκτυο, έναν προοδευτικά 
πιο ενοποιημένο εναέριο χώρο, συστήματα 
διαχείρισης δικτύου και διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας που βασίζονται 
στην ασφάλεια, στην απόδοση, στη 
διαλειτουργικότητα και στον τεχνολογικό 
εκσυγχρονισμό, προς όφελος όλων των 
χρηστών του εναέριου χώρου, των πολιτών 
και του περιβάλλοντος.

εναέριου χώρου και να επιτραπεί η 
δέουσα συμβολή του κλάδου των 
αερομεταφορών στους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
συγκεκριμένα στην επίτευξη των στόχων 
μείωσης των εκπομπών στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα. Ο 
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός 
περιλαμβάνει ένα συνεκτικό 
πανευρωπαϊκό δίκτυο, έναν προοδευτικά 
πιο ενοποιημένο εναέριο χώρο, συστήματα 
διαχείρισης δικτύου και διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας που βασίζονται 
στην ασφάλεια, στην απόδοση, στη 
διαλειτουργικότητα και στον τεχνολογικό 
εκσυγχρονισμό, προς όφελος όλων των 
χρηστών του εναέριου χώρου, των πολιτών 
και του περιβάλλοντος. 

Or. en

Τροπολογία 117
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
κανόνες για τη δημιουργία και την 
αποτελεσματική λειτουργία του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού, ώστε να 
διασφαλιστούν τα ισχύοντα πρότυπα 
ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας, η 
βιώσιμη ανάπτυξη του συστήματος 
αεροπορικών μεταφορών και οι συνολικές 
επιδόσεις της διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας και του συστήματος 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας για τη γενική 
εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη, 
προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις όλων των χρηστών του 
εναέριου χώρου. Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός 
Ουρανός περιλαμβάνει ένα συνεκτικό 
πανευρωπαϊκό δίκτυο, έναν προοδευτικά 
πιο ενοποιημένο εναέριο χώρο, 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
κανόνες για τη δημιουργία και την 
αποτελεσματική λειτουργία του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού, ώστε να 
διασφαλιστούν τα ισχύοντα πρότυπα 
ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας, η 
βιώσιμη ανάπτυξη του συστήματος 
αεροπορικών μεταφορών και οι συνολικές 
επιδόσεις της διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας και του συστήματος 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας για τη γενική 
εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη, 
προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις όλων των χρηστών του 
εναέριου χώρου. Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός 
Ουρανός περιλαμβάνει ένα συνεκτικό 
πανευρωπαϊκό δίκτυο διαδρομών, 
συστήματα διαχείρισης δικτύου και 
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συστήματα διαχείρισης δικτύου και 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας που 
βασίζονται στην ασφάλεια, στην 
απόδοση, στη διαλειτουργικότητα και στον 
τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, προς όφελος 
όλων των χρηστών του εναέριου 
χώρου, των πολιτών και του 
περιβάλλοντος.

διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας που 
βασίζονται στην ασφάλεια, στην 
απόδοση, στη διαλειτουργικότητα και στον 
τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, προς όφελος 
όλων των χρηστών του εναέριου 
χώρου, των πολιτών και του 
περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 118
João Ferreira, Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Αυτός ο κανονισμός, σύμφωνα με 
τις αρχές που απορρέουν από τη Σύμβαση 
του Σικάγου, θα πρέπει να συμβάλει στην 
αντιστροφή των διαδικασιών 
απορρύθμισης, απελευθέρωσης και 
συγκέντρωσης των υπηρεσιών 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, οι 
οποίες εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού που ξεκίνησε το 1999, δίνοντας 
έτσι τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να 
διαχειρίζονται τον εναέριο χώρο, να 
παρακολουθούν και να οργανώνουν τις 
υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες τους, 
καθώς και να προωθούν τη στενότερη 
διακρατική συνεργασία· 

Or. pt

Τροπολογία 119
Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν θίγει την κυριαρχία των 
κρατών μελών επί του εναέριου χώρου 
τους και τις απαιτήσεις των κρατών μελών 
που αφορούν θέματα δημόσιας τάξης, 
δημόσιας ασφάλειας και άμυνας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 44. Ο παρών 
κανονισμός δεν καλύπτει τις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις και τη στρατιωτική 
εκπαίδευση.

2. Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν θίγει την κυριαρχία των 
κρατών μελών επί του εναέριου χώρου 
τους και τις απαιτήσεις των κρατών μελών 
που αφορούν θέματα δημόσιας τάξης, 
δημόσιας ασφάλειας και άμυνας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 44 και της εθνικής 
τους ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 4 
της ΣΕΕ. Ο παρών κανονισμός δεν 
καλύπτει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και 
τη στρατιωτική εκπαίδευση. Ωστόσο, 
πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τις 
στρατιωτικές αρχές προκειμένου να 
εκτιμηθούν οι πιθανές επιπτώσεις της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στις 
εν λόγω δραστηριότητες.

Or. fr

Τροπολογία 120
Brice Hortefeux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν θίγει την κυριαρχία των 
κρατών μελών επί του εναέριου χώρου 
τους και τις απαιτήσεις των κρατών μελών 
που αφορούν θέματα δημόσιας τάξης, 
δημόσιας ασφάλειας και άμυνας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 44. Ο παρών 
κανονισμός δεν καλύπτει τις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις και τη στρατιωτική 
εκπαίδευση.

2. Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν θίγει την κυριαρχία των 
κρατών μελών επί του εναέριου χώρου 
τους και τις απαιτήσεις των κρατών μελών 
που αφορούν θέματα δημόσιας τάξης, 
δημόσιας ασφάλειας και άμυνας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 44 και την εθνική τους 
ασφάλεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2 της ΣΕΕ. Ο παρών 
κανονισμός δεν καλύπτει τις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις και τη στρατιωτική 
εκπαίδευση, αλλά θα διασφαλίζεται ο 
συντονισμός με τις στρατιωτικές αρχές 
ώστε να αντιμετωπίζονται οι πιθανές 
επιπτώσεις της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού σε αυτές τις δραστηριότητες.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το σκεπτικό της παρούσας τροπολογίας είναι να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις αποστολές ασφάλειας και άμυνας, εξ ου και η 
ανάγκη συντονισμού.

Τροπολογία 121
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν θίγει την κυριαρχία των 
κρατών μελών επί του εναέριου χώρου 
τους και τις απαιτήσεις των κρατών μελών 
που αφορούν θέματα δημόσιας τάξης, 
δημόσιας ασφάλειας και άμυνας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 44. Ο παρών 
κανονισμός δεν καλύπτει τις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις και τη στρατιωτική 
εκπαίδευση.

2. Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν θίγει την κυριαρχία των 
κρατών μελών επί του εναέριου χώρου 
τους και τις απαιτήσεις των κρατών μελών 
που αφορούν θέματα δημόσιας τάξης, 
δημόσιας ασφάλειας και άμυνας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 44. Ο παρών 
κανονισμός δεν καλύπτει τις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις και τη στρατιωτική 
εκπαίδευση, μολονότι διασφαλίζεται ο 
συντονισμός με τις στρατιωτικές αρχές 
ώστε να εντοπίζονται και να 
αντιμετωπίζονται οι δυνητικές 
επιπτώσεις της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού σε αυτές τις δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία 122
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. [Σε περίπτωση που ο κανονισμός 
εκδοθεί πριν από τη λήξη της 

διαγράφεται
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μεταβατικής περιόδου: Ο παρών 
κανονισμός δεν εφαρμόζεται στον 
αερολιμένα του Γιβραλτάρ.]

Or. en

Τροπολογία 123
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. «υπηρεσίες δεδομένων εναέριας 
κυκλοφορίας»: υπηρεσίες συλλογής, 
συγκέντρωσης και ενοποίησης 
επιχειρησιακών δεδομένων από παρόχους 
υπηρεσιών επιτήρησης, από παρόχους 
υπηρεσιών MET και AIS και λειτουργιών 
δικτύου, καθώς και από άλλες συναφείς 
οντότητες, ή υπηρεσίες παροχής 
επεξεργασμένων δεδομένων για σκοπούς 
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και 
διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας·

6. «υπηρεσίες δεδομένων εναέριας 
κυκλοφορίας»: λειτουργίες ή υπηρεσίες 
συλλογής, συγκέντρωσης ή ενοποίησης 
επιχειρησιακών δεδομένων από παρόχους 
υπηρεσιών επιτήρησης, από παρόχους 
υπηρεσιών MET και AIS και λειτουργιών 
δικτύου, καθώς και από άλλες συναφείς 
οντότητες, ή υπηρεσίες παροχής 
επεξεργασμένων δεδομένων για σκοπούς 
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και 
διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες δεδομένων εναέριας κυκλοφορίας θα μπορούσαν να δομηθούν τόσο ως 
«υπηρεσίες» όσο και ως «λειτουργίες» που πραγματοποιούνται από δημόσιους φορείς. Είναι 
απαραίτητο αυτές οι λειτουργίες να υλοποιούνται από δημόσιους φορείς στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής του κανονισμού

Τροπολογία 124
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «διαχείριση ροής και 
χωρητικότητας εναέριας κυκλοφορίας 

7. «υπηρεσία διαχείρισης 
χωρητικότητας»: υπηρεσία που αποσκοπεί 
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(ATFCM)»: υπηρεσία που αποσκοπεί στην 
προστασία του ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας από τη συμφόρηση και στη 
βελτιστοποίηση της χρήσης της διαθέσιμης 
χωρητικότητας·

στην προστασία του ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας από τη συμφόρηση και στη 
βελτιστοποίηση της χρήσης της διαθέσιμης 
χωρητικότητας, που πραγματοποιείται σε 
επίπεδο δικτύου από τον διαχειριστή 
δικτύου και σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο από τους παρόχους υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η πρόταση συμβαδίζει με τις περαιτέρω αλλαγές που θεσπίζονται στο άρθρο 26 αναφορικά 
με το πεδίο εφαρμογής των λειτουργιών δικτύου. Προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση μεταξύ 
ATFM και ATFCM, προτείνουμε να υπάρξει διάκριση μεταξύ της διαχείρισης χωρητικότητας 
από την ATFM καθορίζοντας ότι η τελευταία συμπληρώνεται από μια υπηρεσία διαχείρισης 
χωρητικότητας. Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι ο κανονισμός δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες 
σχετικά με την προαναφερθείσα υπηρεσία, προκειμένου να διαφυλάσσονται τα συμφέροντα των 
υπηρεσιών διαχείρισης και των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, είναι θεμιτό να καθοριστεί 
με σαφήνεια ποιες οντότητες είναι υπεύθυνες για την υλοποίησή τους σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο. 

Τροπολογία 125
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «διαχείριση ροής και 
χωρητικότητας εναέριας κυκλοφορίας 
(ATFCM)»: υπηρεσία που αποσκοπεί στην 
προστασία του ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας από τη συμφόρηση και στη 
βελτιστοποίηση της χρήσης της διαθέσιμης 
χωρητικότητας·

7. «διαχείριση ροής και 
χωρητικότητας εναέριας κυκλοφορίας 
(ATFCM)»: λειτουργία ή υπηρεσία που 
αποσκοπεί στην προστασία του ελέγχου 
εναέριας κυκλοφορίας από τη συμφόρηση 
και στη βελτιστοποίηση της χρήσης της 
διαθέσιμης χωρητικότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση ροής και χωρητικότητας εναέριας κυκλοφορίας θα μπορούσαν να δομηθούν τόσο 
ως «υπηρεσία» όσο και ως «λειτουργία» που πραγματοποιούνται από δημόσιους φορείς. Είναι 
απαραίτητο αυτές οι λειτουργίες να υλοποιούνται από δημόσιους φορείς στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής του κανονισμού.
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Τροπολογία 126
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. «ως “διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας (ΑΤΜ)” νοείται το σύνολο 
των εναέριων λειτουργιών ή υπηρεσιών 
και των λειτουργιών ή υπηρεσιών εδάφους 
(υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, 
διαχείριση του εναέριου χώρου και 
διαχείριση της ροής της εναέριας 
κυκλοφορίας) που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική κίνηση των 
αεροσκαφών σε όλες τις φάσεις των 
πτητικών δραστηριοτήτων·»·

9. «ως “διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας (ΑΤΜ)” νοείται το σύνολο 
των εναέριων και διαστημικών 
λειτουργιών ή υπηρεσιών και των 
λειτουργιών ή υπηρεσιών εδάφους 
(υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, 
διαχείριση του εναέριου χώρου και 
διαχείριση της ροής της εναέριας 
κυκλοφορίας) που απαιτούνται για την 
ασφαλή και αποτελεσματική κίνηση των 
αεροσκαφών σε όλες τις φάσεις των 
πτητικών δραστηριοτήτων·»·

Or. en

Τροπολογία 127
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. «σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας»: μια ή 
περισσότερες νομικά δεσμευτικές 
πράξεις, κατόπιν διαδικασίας 
διαγωνισμού, που επιβεβαιώνουν τη 
συμφωνία ανάθεσης της παροχής 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας μεταξύ 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών και 
ενός παρόχου υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας·

Or. en
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Τροπολογία 128
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10β. «ορισθείς φορέας παροχής 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας»: ο 
φορέας παροχής υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας που ορίζεται για την παροχή 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας βάσει 
διαδικασίας διαγωνισμού και διαθέτει 
σύμβαση υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας·

Or. en

Τροπολογία 129
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. «διαχείριση του εναέριου χώρου»: 
λειτουργία προγραμματισμού με κύριο 
στόχο τη μεγιστοποίηση της χρήσης του 
διαθέσιμου εναέριου χώρου με δυναμική 
χρονοκατανομή και, ενίοτε, κατάτμηση 
του εναέριου χώρου στις διάφορες 
κατηγορίες των χρηστών του με βάση τις 
βραχυπρόθεσμες ανάγκες.

12. «διαχείριση του εναέριου χώρου»: 
λειτουργία προγραμματισμού με κύριο 
στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης του 
διαθέσιμου εναέριου χώρου με δυναμική 
χρονοκατανομή και, ενίοτε, κατάτμηση 
του εναέριου χώρου στις διάφορες 
κατηγορίες των χρηστών του με βάση τις 
βραχυπρόθεσμες ανάγκες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεγιστοποίηση της χρήσης του διαθέσιμου εναέριου χώρου δεν μπορεί να αποτελεί 
αυτοσκοπό, αφού οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής για βιώσιμη και 
έξυπνη κινητικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαιτούν μια πιο περίπλοκη προσέγγιση η 
οποία θα λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των αερομεταφορών, ζητώντας την υιοθέτηση μιας 
εξυπνότερης, πιο καινοτόμου προσέγγισης στη χάραξη και τη ρύθμιση πολιτικής. Η 
«βελτιστοποίηση» της χρήσης του εναέριου χώρου συνάδει περισσότερο με τους στόχους της 
Επιτροπής και τις ανάγκες του τομέα των αερομεταφορών.
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Τροπολογία 130
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. «δομή εναέριου χώρου»: 
συγκεκριμένο όγκο εναέριου χώρου που 
καθορίζεται με σκοπό τη διασφάλιση της 
ασφαλούς και βέλτιστης λειτουργίας των 
αεροσκαφών·

13. «δομή εναέριου χώρου»: 
συγκεκριμένο όγκο και χρήση εναέριου 
χώρου που καθορίζεται με σκοπό τη 
διασφάλιση της ασφαλούς και βέλτιστης 
λειτουργίας των αεροσκαφών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χρεώσεις θα πρέπει να βασίζονται στη χρήση και όχι στη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

Τροπολογία 131
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18. «βασική τιμή»: τιμή που ορίζεται 
κατ’ εκτίμηση με σκοπό τον καθορισμό 
στόχων επιδόσεων και αφορά καθορισμένο 
κόστος ή καθορισμένο κόστος μονάδας 
κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται 
της έναρξης της σχετικής περιόδου 
αναφοράς·

18. «βασική τιμή»: κατ’ εκτίμηση τιμή 
με σκοπό τον καθορισμό στόχων 
επιδόσεων και αφορά καθορισμένο κόστος 
ή καθορισμένο κόστος μονάδας κατά τη 
διάρκεια του έτους που προηγείται της 
έναρξης της σχετικής περιόδου αναφοράς·

Or. en

Τροπολογία 132
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20. «τιμή κατανομής»: η τιμή που 
προκύπτει, για συγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, από την 
κατανομή ενωσιακού στόχου επιδόσεων 
στο επίπεδο κάθε παρόχου υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, η οποία χρησιμεύει 
ως σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση 
της συνέπειας του στόχου επιδόσεων που 
καθορίζεται στο προσχέδιο επιδόσεων με 
τον ενωσιακό στόχο επιδόσεων·

20. «τιμή κατανομής»: η τιμή που 
προκύπτει, για συγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών κυκλοφορίας αεροναυτιλίας, 
από την κατανομή ενωσιακού στόχου 
επιδόσεων στο επίπεδο κάθε παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, η οποία 
χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για την 
ανάπτυξη εθνικών στόχων επιδόσεων, 
την αξιολόγηση και την έγκριση των 
προσχεδίων σχεδίων επιδόσεων από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές, καθώς και τον 
ΦΕΕ στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης και 
συγκριτικής αξιολόγησης1α·

__________________
1α Οι τιμές κατανομής χρειάζονται ως 
τιμές αναφοράς για τους φορείς παροχής 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά την 
ανάπτυξη των οικείων προσχεδίων 
επιδόσεων, καθώς και για τους εθνικούς 
ρυθμιστικούς φορείς κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης και έγκρισης των εν λόγω 
προσχεδίων επιδόσεων. Η ανάπτυξη των 
εθνικών στόχων πρέπει να λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις τοπικές ανάγκες, τις 
ιδιαιτερότητες, τις διατάξεις και τους 
περιορισμούς των συγκεκριμένων 
ρυθμισμένων οντοτήτων, που ενδέχεται 
να οδηγήσουν σε απόκλιση από τις εν 
λόγω τιμές αναφοράς. 

Or. en

Τροπολογία 133
Jens Gieseke, Sven Schulze

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20. «τιμή κατανομής»: η τιμή που 
προκύπτει, για συγκεκριμένο πάροχο 

20. «τιμή κατανομής»: η τιμή που 
προκύπτει, για συγκεκριμένο πάροχο 
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υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, από 
την κατανομή ενωσιακού στόχου 
επιδόσεων στο επίπεδο κάθε παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, η οποία 
χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για την 
αξιολόγηση της συνέπειας του στόχου 
επιδόσεων που καθορίζεται στο 
προσχέδιο επιδόσεων με τον ενωσιακό 
στόχο επιδόσεων·

υπηρεσιών αεροναυτιλίας, από την 
κατανομή ενωσιακού στόχου επιδόσεων 
στο επίπεδο κάθε παρόχου υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, η οποία χρησιμεύει 
ως σημείο αναφοράς για την εκπόνηση 
εθνικών στόχων επίδοσης και την 
αξιολόγηση και έγκριση των σχεδίων 
επιδόσεων τόσο από τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές όσο και για το PRB στο πλαίσιο 
των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων 
παρακολούθησης και συγκριτικής 
αξιολόγησης·

Or. de

Τροπολογία 134
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

21. «“πιστοποιητικό” σημαίνει 
έγγραφο που εκδίδεται από τον 
Οργανισμό, από εθνική εποπτική αρμόδια 
αρχή ή από εθνική εποπτική αρχή, σε 
οποιαδήποτε μορφή συμβατή με το 
εθνικό δίκαιο, με το οποίο πιστοποιείται 
ότι ένας συγκεκριμένος φορέας παροχής 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας και διαχείρισης 
εναέριας κυκλοφορίας πληροί τις 
προϋποθέσεις προκειμένου να παρέχει μια 
συγκεκριμένη υπηρεσία·»·

21. «“πιστοποιητικό” σημαίνει 
έγγραφο που εκδίδεται ως αποτέλεσμα 
πιστοποίησης που βεβαιώνει τη 
συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες 
προϋποθέσεις·»·

Or. en

Τροπολογία 135
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

21α. «“εκπομπές που έχουν αντίκτυπο 
στο κλίμα” σημαίνει οι εκπομπές του 
διοξειδίου του άνθρακα που προκαλούν 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς 
και οι εκπομπές πλην του CO2, όπως οι 
ουρές συμπύκνωσης ή τα NOx, που, 
σύμφωνα με τις επιστημονικές 
αποδείξεις, έχουν επιπτώσεις στην 
κλιματική αλλαγή·»·

Or. en

Τροπολογία 136
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22. «κοινή υπηρεσία πληροφοριών 
(CIS)»: υπηρεσία που συνίσταται στη 
συλλογή στατικών και δυναμικών 
δεδομένων και στη διάδοσή τους, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η παροχή υπηρεσιών 
διαχείρισης κυκλοφορίας μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών·

22. «υπηρεσία πληροφοριών μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVIS)»: 
υπηρεσία που συνίσταται στη συλλογή 
στατικών και δυναμικών δεδομένων και 
στη διάδοσή τους, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης 
κυκλοφορίας μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών κατά τρόπο που επιτρέπει 
την ασφαλή και κοινή χρήση του εναέριου 
χώρου ταυτόχρονα με τα επανδρωμένα 
αεροσκάφη·

Or. en

Τροπολογία 137
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22. «κοινή υπηρεσία πληροφοριών 
(CIS)»: υπηρεσία που συνίσταται στη 
συλλογή στατικών και δυναμικών 
δεδομένων και στη διάδοσή τους, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η παροχή υπηρεσιών 
διαχείρισης κυκλοφορίας μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών·

22. «κοινή υπηρεσία πληροφοριών 
(CIS)»: υπηρεσία που συνίσταται στη 
συλλογή στατικών και δυναμικών 
δεδομένων και στη διάδοσή τους, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η παροχή υπηρεσιών 
μη επανδρωμένων αεροσκαφών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με μια δέσμη ιδιαιτέρως εξειδικευμένων υπηρεσιών που ενδέχεται να παρέχονται στο πλαίσιο 
του συστήματος «U-Space», ο ορισμός θα πρέπει να αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών γενικά. Κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο 
του συστήματος «U-Space» δεν μπορούν να αφορούν αυστηρά τη διαχείριση.

Τροπολογία 138
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Dominique Riquet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22α. «Εναέριος χώρος U-Space»: μια 
γεωγραφική ζώνη μη επανδρωμένου 
εναέριου συστήματος που ορίζεται από τα 
κράτη μέλη, όπου επιτρέπεται μόνον η 
πραγματοποίηση των λειτουργιών μη 
επανδρωμένου εναέριου συστήματος με 
τη στήριξη υπηρεσιών U-Space που 
παρέχονται από πάροχο υπηρεσιών U-
Space·

Or. en

Τροπολογία 139
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Dominique Riquet
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22β. «Υπηρεσία U-Space»: μια 
υπηρεσία που βασίζεται σε υψηλό επίπεδο 
ψηφιοποίησης και αυτοματοποίηση των 
λειτουργιών, η οποία σχεδιάστηκε για τη 
στήριξη της ασφαλούς και αποδοτικής 
πρόσβασης στον εναέριο χώρο U-Space 
για μεγάλο αριθμό μη επανδρωμένων 
εναέριων συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 140
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen, Dominique Riquet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφο 1 – σημείο 22 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22γ. «Πάροχος υπηρεσιών U-Space»: 
οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο 
που παρέχει ή προτίθεται να παράσχει 
υπηρεσίες U-Space·

Or. en

Τροπολογία 141
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26. «συλλογική λήψη αποφάσεων»: 
διαδικασία κατά την οποία η λήψη 
αποφάσεων γίνεται με βάση διάδραση και 
διαβούλευση με τα κράτη μέλη, τους 
επιχειρησιακούς ενδιαφερομένους και 

26. «συλλογική λήψη αποφάσεων» 
(CDM): διαδικασία λήψης αποφάσεων 
που ορίζεται από τον νόμο ως διαδικασία 
CDM, κατά την οποία η οντότητα που 
ορίζεται ως έχουσα την εξουσία λήψης 
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άλλους παράγοντες, κατά περίπτωση· αποφάσεων θα λαμβάνει υπόψη τις 
απόψεις που εκφράζονται από τα κράτη 
μέλη, τους επιχειρησιακούς 
ενδιαφερομένους και άλλους παράγοντες 
που συμμετέχουν στη διαδικασία CDM·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η διαδικασία συλλογικής λήψης αποφάσεων και να εξαλειφθεί η 
υφιστάμενη νομική αβεβαιότητα, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί ο αρχικός ορισμός 
προσθέτοντας τα πλέον σημαντικά νομικά χαρακτηριστικά αυτού του είδους λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 142
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26. «συλλογική λήψη αποφάσεων»: 
διαδικασία κατά την οποία η λήψη 
αποφάσεων γίνεται με βάση διάδραση και 
διαβούλευση με τα κράτη μέλη, τους 
επιχειρησιακούς ενδιαφερομένους και 
άλλους παράγοντες, κατά περίπτωση·

26. «συλλογική λήψη αποφάσεων»: 
διαδικασία κατά την οποία η λήψη 
αποφάσεων από τον διαχειριστή δικτύου 
γίνεται με βάση διάδραση και διαβούλευση 
με τα κράτη μέλη, τους επιχειρησιακούς 
ενδιαφερομένους και άλλους παράγοντες, 
κατά περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 143
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26. «συλλογική λήψη αποφάσεων»: 
διαδικασία κατά την οποία η λήψη 
αποφάσεων γίνεται με βάση διάδραση και 
διαβούλευση με τα κράτη μέλη, τους 

26. «συλλογική λήψη αποφάσεων»: 
διαδικασία κατά την οποία η λήψη 
αποφάσεων γίνεται με βάση διάδραση και 
διαβούλευση και με τα κράτη μέλη, τους 
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επιχειρησιακούς ενδιαφερομένους και 
άλλους παράγοντες, κατά περίπτωση·

επιχειρησιακούς ενδιαφερομένους και 
άλλους παράγοντες, κατά περίπτωση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πτυχές που σχετίζονται με τη συλλογική λήψη αποφάσεων θα πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο 
του κανονισμού, όσον αφορά την εκτέλεση των λειτουργιών δικτύου. Για αυτόν τον λόγο, 
προτείνεται να μεταφερθεί μια αναφορά στα κράτη μέλη στον ορισμό της συλλογικής λήψης 
αποφάσεων, δεδομένου ότι η συμμετοχή των κρατών μελών απαιτείται μόνο εάν οι 
επιχειρησιακοί ενδιαφερόμενοι δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε απόφαση μέσω των 
διαδικασιών συλλογικής λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 144
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

34. «ως “ευέλικτη χρήση του εναέριου 
χώρου” νοείται μια αντίληψη διαχείρισης 
του εναέριου χώρου, η οποία βασίζεται στη 
θεμελιώδη αρχή ότι ο εναέριος χώρος δεν 
θα πρέπει να ορίζεται ούτε ως αμιγώς 
πολιτικός εναέριος χώρος ούτε ως αμιγώς 
στρατιωτικός εναέριος χώρος, αλλά θα 
πρέπει να θεωρείται ως ένα συνεχές εντός 
του οποίου πρέπει να καλύπτονται όλες οι 
απαιτήσεις των χρηστών στον βαθμό του 
εφικτού·»·

34. «ευέλικτη χρήση του εναέριου 
χώρου»: δόγμα διαχείρισης του εναέριου 
χώρου το οποίο βασίζεται στη θεμελιώδη 
αρχή ότι ο εναέριος χώρος δεν πρέπει να 
προσδιορίζεται ως αμιγώς πολιτικός ή 
στρατιωτικός εναέριος χώρος, αλλά ως ένα 
συνεχές εντός του οποίου πρέπει να 
καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις των 
χρηστών στον βαθμό του εφικτού·»·

Or. en

Τροπολογία 145
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

35α. «λειτουργικό τμήμα εναέριου 
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χώρου»: τμήμα του εναέριου χώρου που 
βασίζεται σε επιχειρησιακές απαιτήσεις 
και έχει καθορισθεί ανεξαρτήτως 
κρατικών συνόρων, εντός του οποίου η 
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και 
συναφών υπηρεσιών βασίζεται στις 
επιδόσεις και βελτιστοποιείται με στόχο 
την καθιέρωση, σε κάθε λειτουργικό 
τμήμα εναέριου χώρου, αυξημένης 
συνεργασίας μεταξύ παρόχων 
αεροναυτιλιακών υπηρεσιών ή, κατά 
περίπτωση, ολοκληρωμένου παρόχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εισάγουμε εκ νέου τον παρόντα ορισμό, ο οποίος απαλείφθηκε από την πρόταση της Επιτροπής. 
Πιστεύουμε ότι τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
υπάρχουν σε προαιρετική βάση.

Τροπολογία 146
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38. «“Μετεωρολογικές υπηρεσίες” 
σημαίνει τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες 
που παρέχουν στα αεροσκάφη 
μετεωρολογικές προγνώσεις, 
προειδοποιήσεις, ενημερώσεις δελτία και 
παρατηρήσεις για σκοπούς αεροναυτιλίας, 
καθώς και ό,τι άλλες μετεωρολογικές 
πληροφορίες και στοιχεία παρέχουν τα 
κράτη προς αεροναυτική χρήση.»·

38. «“Μετεωρολογικές υπηρεσίες” 
σημαίνει τη χρήση εγκαταστάσεων και 
υπηρεσιών που παρέχουν στα αεροσκάφη 
μετεωρολογικές προγνώσεις, 
προειδοποιήσεις, ενημερώσεις δελτία και 
παρατηρήσεις για σκοπούς αεροναυτιλίας, 
καθώς και ό,τι άλλες μετεωρολογικές 
πληροφορίες και στοιχεία παρέχουν τα 
κράτη προς αεροναυτική χρήση.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χρεώσεις θα πρέπει να βασίζονται στη χρήση και όχι στη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. 



AM\1223793EL.docx 95/220 PE680.868v01-00

EL

Τροπολογία 147
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

40. «εθνική εποπτική αρχή»: ο εθνικός 
φορέας ή οι εθνικοί φορείς στους οποίους 
ένα κράτος μέλος αναθέτει τα καθήκοντα 
που προβλέπονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, πλην των καθηκόντων που 
καλύπτονται από την εθνική αρμόδια 
αρχή·

40. «εθνική εποπτική αρχή»: ο εθνικός 
φορέας ή οι εθνικοί φορείς στους οποίους 
ένα κράτος μέλος αναθέτει τα καθήκοντα 
που προβλέπονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 148
Nicola Danti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

40. «εθνική εποπτική αρχή»: ο εθνικός 
φορέας ή οι εθνικοί φορείς στους οποίους 
ένα κράτος μέλος αναθέτει τα καθήκοντα 
που προβλέπονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, πλην των καθηκόντων που 
καλύπτονται από την εθνική αρμόδια 
αρχή·

40. «εθνική εποπτική αρχή»: ο εθνικός 
φορέας ή οι εθνικοί φορείς στους οποίους 
ένα κράτος μέλος αναθέτει τα καθήκοντα 
που προβλέπονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 149
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

40. «εθνική εποπτική αρχή»: ο εθνικός 40. «εθνική εποπτική αρχή»: ο εθνικός 
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φορέας ή οι εθνικοί φορείς στους οποίους 
ένα κράτος μέλος αναθέτει τα καθήκοντα 
που προβλέπονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, πλην των καθηκόντων που 
καλύπτονται από την εθνική αρμόδια 
αρχή·

φορέας ή οι εθνικοί φορείς στους οποίους 
ένα κράτος μέλος αναθέτει τα καθήκοντα 
που προβλέπονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενδέχεται να υπάρχουν κράτη στα οποία οι δραστηριότητες των εθνικών αρμόδιων αρχών και 
των εθνικών εποπτικών αρχών εκτελούνται από δύο διαφορετικούς φορείς και άλλα όπου αυτές 
οι δραστηριότητες εκτελούνται από τον ίδιο φορέα. Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, η 
πλειονότητα των δραστηριοτήτων εκτελούνται από την εθνική εποπτική αρχή και όχι την εθνική 
αρμόδια αρχή, η οποία διαθέτει αρμοδιότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια. 

Τροπολογία 150
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

40. «εθνική εποπτική αρχή»: ο εθνικός 
φορέας ή οι εθνικοί φορείς στους οποίους 
ένα κράτος μέλος αναθέτει τα καθήκοντα 
που προβλέπονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, πλην των καθηκόντων που 
καλύπτονται από την εθνική αρμόδια 
αρχή·

40. «εθνική εποπτική αρχή»: ο εθνικός 
φορέας ή οι εθνικοί φορείς στους οποίους 
ένα κράτος μέλος αναθέτει τα καθήκοντα 
που προβλέπονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμοδιότητες ορίζονται από τον κανονισμό.

Τροπολογία 151
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 40
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

40. «εθνική εποπτική αρχή»: ο εθνικός 
φορέας ή οι εθνικοί φορείς στους οποίους 
ένα κράτος μέλος αναθέτει τα καθήκοντα 
που προβλέπονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, πλην των καθηκόντων που 
καλύπτονται από την εθνική αρμόδια 
αρχή·

40. που εκτελεί επίσης «εθνική 
εποπτική αρχή»: ο εθνικός φορέας ή οι 
εθνικοί φορείς στους οποίους ένα κράτος 
μέλος αναθέτει τα καθήκοντα που 
προβλέπονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού1α·

__________________
1α Δεν κατανοούμε την προστιθέμενη αξία 
του διαχωρισμού της εθνικής εποπτικής 
αρχής από την εθνική αρμόδια αρχή, 
στην πραγματικότητα, η ασφάλεια 
συνδέεται με διάφορους άλλους 
παράγοντες που χρειάζεται να 
διασυνδέονται στενά, γεγονός το οποίο 
εξηγεί γιατί αυτοί οι δύο φορείς συχνά 
συμπτύσσονται σε έναν ενιαίο οργανισμό 
και θα πρέπει να παραμείνει ως έχει. 
Ενδέχεται να υπάρχουν κράτη στα οποία 
οι δραστηριότητες των εθνικών 
αρμόδιων αρχών και των εθνικών 
εποπτικών αρχών εκτελούνται από δύο 
διαφορετικούς φορείς και άλλα όπου 
αυτές οι δραστηριότητες εκτελούνται από 
τον ίδιο φορέα. Για τον σκοπό του 
παρόντος κανονισμού, η πλειονότητα των 
δραστηριοτήτων εκτελούνται από την 
εθνική εποπτική αρχή και όχι την εθνική 
αρμόδια αρχή, η οποία διαθέτει 
αρμοδιότητες που σχετίζονται με την 
ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 152
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 42 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

42α. «λειτουργίες δικτύου»: οι 
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λειτουργίες και οι υπηρεσίες δικτύου 
διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας που 
παρέχονται προκειμένου να 
επιτυγχάνονται οι στόχοι οι οποίοι 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, που 
εκτελούνται από όλους τους συναφείς 
επιχειρησιακούς ενδιαφερόμενους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναφορικά με τις εξηγήσεις που παρέχει η Επιτροπή σε διάφορες επιτροπές, είναι επωφελές να 
συμπεριληφθεί στον κανονισμό ένας ορισμός των λειτουργιών δικτύου και να καθοριστεί ότι 
όλες οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες που προβλέπονται παρέχονται από όλους τους συναφείς 
επιχειρησιακούς ενδιαφερόμενους, ιδίως από τον διαχειριστή δικτύου και τους παρόχους 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Αυτή η πρόταση συνδέεται με ανησυχίες που εγείρονται από 
ορισμένα κράτη μέλη αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής των λειτουργιών δικτύου που μερικές 
φορές συγχέονται με τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον διαχειριστή δικτύου. 

Τροπολογία 153
Andor Deli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

43. «διαχειριστής δικτύου»: ο φορέας 
που είναι επιφορτισμένος με τα 
καθήκοντα που είναι αναγκαία για την 
εκτέλεση των λειτουργιών δικτύου που 
αναφέρονται στο άρθρο 26, σύμφωνα με το 
άρθρο 27·

43. «διαχειριστής δικτύου»: ο φορέας 
που είναι επιφορτισμένος με την εκτέλεση 
των λειτουργιών δικτύου που αναφέρονται 
στο άρθρο 26, σύμφωνα με το άρθρο 27·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός εάν υπάρχει μία οντότητα η οποία είναι στην πραγματικότητα υπεύθυνη για την εκτέλεση 
τέτοιων βασικών καθηκόντων, θα ήταν δύσκολο να διασφαλιστεί η εκτέλεσή τους. Αυτό θα 
μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση του δικτύου. Ως εκ τούτου, προτείνουμε να 
ανατίθεται ρητώς στον διαχειριστή δικτύου η εκτέλεση των λειτουργιών δικτύου. Μολονότι ο 
διαχειριστής δικτύου εκτελεί ήδη εκ των πραγμάτων τέτοιες δραστηριότητες, ο 
EUROCONTROL βρίσκεται επίσης σε κατάλληλη θέση για να αναλάβει τέτοιες ευθύνες, αφού 
ορισμένες από αυτές ήδη υφίστανται στη σύμβαση του EUROCONTROL.
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Τροπολογία 154
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

43. «διαχειριστής δικτύου»: ο φορέας 
που είναι επιφορτισμένος με τα καθήκοντα 
που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των 
λειτουργιών δικτύου που αναφέρονται στο 
άρθρο 26, σύμφωνα με το άρθρο 27·

43. «διαχειριστής δικτύου»: ο φορέας 
που είναι επιφορτισμένος με τα καθήκοντα 
που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των 
λειτουργιών δικτύου σύμφωνα με το 
άρθρο 27·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με ορισμό των λειτουργιών δικτύου, δεν είναι αναγκαίο να γίνεται παραπομπή στο άρθρο 26.

Τροπολογία 155
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

47. «δίκτυο αεροδιαδρόμων»: δίκτυο 
συγκεκριμένων αεροδιαδρόμων για τη 
διοχέτευση της ροής της γενικής εναέριας 
κυκλοφορίας ανάλογα με τις ανάγκες για 
την παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Έγινε αναφορά στο δίκτυο αεροδιαδρόμων προκειμένου να οριστεί μια συγκεκριμένη λειτουργία 
δικτύου – ο σχεδιασμός του ευρωπαϊκού δικτύου αεροδιαδρόμων που αντικαταστάθηκε από μια 
λειτουργία που ονομάζεται «σχεδιασμός των ευρωπαϊκών δομών εναέριου χώρου»· Συνεπώς, 
δεν είναι αναγκαίο να διατηρηθεί αυτός ο ορισμός στον κανονισμό.
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Τροπολογία 156
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 52 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

52α. «οργανισμός ανάπτυξης 
προτύπων»: κάθε οργανισμός του οποίου 
κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη, ο 
συντονισμός ή η έκδοση τεχνικών 
προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του 
κανονισμού (ΕΕ) 1025/20121α·
__________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, 
την τροποποίηση των οδηγιών του 
Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ 
και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 
98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 
2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την 
κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και της απόφασης 
αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
316 της 14.11.2012, σ. 12).

Or. en

Τροπολογία 157
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 57 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

57α. «ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας»: οι πάροχοι υπηρεσιών 



AM\1223793EL.docx 101/220 PE680.868v01-00

EL

αεροναυτιλίας είναι νομικά υπεύθυνοι για 
έξοδα που συνδέονται με καθυστερήσεις 
και ακυρώσεις που οφείλονται σε θέματα 
ATM τα οποία εμπίπτουν στον έλεγχο των 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας θα πρέπει να ευθύνονται και να λογοδοτούν για όσα 
εμπίπτουν στον έλεγχό τους. 

Τροπολογία 158
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διορίζουν ή ιδρύουν 
από κοινού ή μεμονωμένα, έναν ή 
περισσότερους φορείς ως εθνική εποπτική 
αρχή τους, για να εκτελεί τα καθήκοντα 
που της ανατίθενται από τον παρόντα 
κανονισμό.

1. Τα κράτη μέλη διορίζουν ή ιδρύουν 
από κοινού ή μεμονωμένα, έναν φορέα ως 
εθνική εποπτική αρχή τους, για να εκτελεί 
τα καθήκοντα που της ανατίθενται από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 159
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εθνικές εποπτικές αρχές ασκούν 
τις εξουσίες τους κατά τρόπο αμερόληπτο, 
ανεξάρτητο και διαφανή και έχουν 
ανάλογες διαδικασίες οργάνωσης, 
στελέχωσης, διαχείρισης και 
χρηματοδότησης.

2. Οι εθνικές εποπτικές αρχές ασκούν 
τις εξουσίες τους κατά τρόπο αμερόληπτο, 
ανεξάρτητο και διαφανή. Αυτό 
επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας 
κατάλληλους μηχανισμούς διαχείρισης 
και ελέγχου και έχουν ανάλογες 
διαδικασίες οργάνωσης, στελέχωσης, 
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διαχείρισης και χρηματοδότησης, μεταξύ 
άλλων στο πλαίσιο της διοίκησης ενός 
κράτους μέλους. Ωστόσο, τούτο δεν 
εμποδίζει τις εθνικές εποπτικές αρχές να 
ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο 
των κανόνων οργάνωσης των εθνικών 
αεροπορικών αρχών ή οιουδήποτε άλλου 
δημόσιου φορέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ασαφές πώς ο προτεινόμενος διαχωρισμός της εθνικής εποπτικής αρχής από 
«οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα» (παράγραφος 3) αναμένεται να συμβάλει 
στους στόχους του ΕΕΟ. Ο υποκείμενος στόχος θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας της εθνικής εποπτικής αρχής όσον αφορά τις ρυθμιστικές και εποπτικές 
διαδικασίες. Ως εκ τούτου, οι κανονισμοί θα πρέπει να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία της 
εθνικής εποπτικής αρχής από τους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας (συμπεριλαμβανομένων 
των αρχών κυριότητας των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας) στον βαθμό που απαιτείται 
ώστε να στηριχθεί η ανεξαρτησία της εθνικής εποπτικής αρχής από τους 
ρυθμιζόμενους/εποπτευόμενους παρόχους.

Τροπολογία 160
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εθνικές εποπτικές αρχές ασκούν 
τις εξουσίες τους κατά τρόπο αμερόληπτο, 
ανεξάρτητο και διαφανή και έχουν 
ανάλογες διαδικασίες οργάνωσης, 
στελέχωσης, διαχείρισης και 
χρηματοδότησης.

2. Οι εθνικές εποπτικές αρχές ασκούν 
τις εξουσίες τους κατά τρόπο αμερόληπτο 
και ανεξάρτητο.

Or. en

Τροπολογία 161
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1, οι εθνικές εποπτικές 
αρχές είναι επίσης νομικά διακριτές και 
ανεξάρτητες από κάθε άλλη δημόσια ή 
ιδιωτική οντότητα όσον αφορά την 
οργάνωσή τους, τη λειτουργία, τη νομική 
δομή και τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

διαγράφεται

Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι επίσης 
ανεξάρτητες από οποιονδήποτε πάροχο 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας ως προς την 
οργάνωσή τους, τις αποφάσεις 
χρηματοδότησης, τη νομική δομή και τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 162
Robert Roos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1, οι εθνικές εποπτικές 
αρχές είναι επίσης νομικά διακριτές και 
ανεξάρτητες από κάθε άλλη δημόσια ή 
ιδιωτική οντότητα όσον αφορά την 
οργάνωσή τους, τη λειτουργία, τη νομική 
δομή και τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

3. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια εθνική εποπτική αρχή θα πρέπει να εμπίπτει στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης και δεν 
μπορεί να είναι νομικά διακριτή και ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη δημόσια οντότητα.
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Τροπολογία 163
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1, οι εθνικές εποπτικές 
αρχές είναι επίσης νομικά διακριτές και 
ανεξάρτητες από κάθε άλλη δημόσια ή 
ιδιωτική οντότητα όσον αφορά την 
οργάνωσή τους, τη λειτουργία, τη νομική 
δομή και τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

3. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 164
Tom Berendsen, Caroline Nagtegaal, Søren Gade

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1, οι εθνικές εποπτικές 
αρχές είναι επίσης νομικά διακριτές και 
ανεξάρτητες από κάθε άλλη δημόσια ή 
ιδιωτική οντότητα όσον αφορά την 
οργάνωσή τους, τη λειτουργία, τη νομική 
δομή και τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

3. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 165
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1, οι εθνικές εποπτικές αρχές 
είναι επίσης νομικά διακριτές και 
ανεξάρτητες από κάθε άλλη δημόσια ή 
ιδιωτική οντότητα όσον αφορά την 
οργάνωσή τους, τη λειτουργία, τη νομική 
δομή και τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
1.

Or. en

Τροπολογία 166
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1, οι εθνικές εποπτικές αρχές 
είναι επίσης νομικά διακριτές και 
ανεξάρτητες από κάθε άλλη δημόσια ή 
ιδιωτική οντότητα όσον αφορά την 
οργάνωσή τους, τη λειτουργία, τη νομική 
δομή και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

3. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1, οι εθνικές εποπτικές αρχές 
είναι επίσης λειτουργικά διακριτές από 
κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα 
όσον αφορά την οργάνωσή τους, τη 
λειτουργία και τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. 

Or. en

Τροπολογία 167
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1, οι εθνικές εποπτικές αρχές 
είναι επίσης νομικά διακριτές και 

3. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1, οι εθνικές εποπτικές αρχές 
είναι επίσης νομικά διακριτές και 
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ανεξάρτητες από κάθε άλλη δημόσια ή 
ιδιωτική οντότητα όσον αφορά την 
οργάνωσή τους, τη λειτουργία, τη νομική 
δομή και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

ανεξάρτητες από νομική, δημοσιονομική 
και χρηματοοικονομική άποψη από κάθε 
άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα όσον 
αφορά την οργάνωσή τους, τη λειτουργία, 
τη νομική δομή και τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 168
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1, οι εθνικές εποπτικές αρχές 
είναι επίσης νομικά διακριτές και 
ανεξάρτητες από κάθε άλλη δημόσια ή 
ιδιωτική οντότητα όσον αφορά την 
οργάνωσή τους, τη λειτουργία, τη νομική 
δομή και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

3. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1, οι εθνικές εποπτικές αρχές 
είναι επίσης νομικά, δημοσιονομικά και 
χρηματοοικονομικά διακριτές και 
ανεξάρτητες από κάθε άλλη δημόσια ή 
ιδιωτική οντότητα όσον αφορά την 
οργάνωσή τους, τη λειτουργία, τη νομική 
δομή και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανεξαρτησία των εθνικών εποπτικών αρχών έχει καίρια σημασία.

Τροπολογία 169
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1, οι εθνικές εποπτικές αρχές 
είναι επίσης νομικά διακριτές και 
ανεξάρτητες από κάθε άλλη δημόσια ή 
ιδιωτική οντότητα όσον αφορά την 

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
1, οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι επίσης 
νομικά διακριτές και ανεξάρτητες από 
κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα 
όσον αφορά την οργάνωσή τους, τη 
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οργάνωσή τους, τη λειτουργία, τη νομική 
δομή και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

λειτουργία, τη χρηματοδότηση, τη νομική 
δομή, την ιεραρχία και τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 170
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1, οι εθνικές εποπτικές αρχές 
είναι επίσης νομικά διακριτές και 
ανεξάρτητες από κάθε άλλη δημόσια ή 
ιδιωτική οντότητα όσον αφορά την 
οργάνωσή τους, τη λειτουργία, τη νομική 
δομή και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

3. Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι 
επίσης ανεξάρτητες από κάθε άλλο πάροχο 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας όσον αφορά την 
οργάνωσή τους, τις αποφάσεις 
χρηματοδότησης, τη νομική δομή και τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

The mandatory separation of National Supervisory Authority (NSA) from "any other public or 
private entity" raises serious questions about the ultimate goal of the proposed change. The 
separation of the NSA from any other body in the state administration (legal, organizational, 
functional, independent decision-making) means a creation of an additional entity in the 
structures of the administration, which means additional administrative and organisational 
costs. Furthermore, it creates issues in relation to the control by the State of the policy and 
the activities to be performed and conducted by this authority.

Τροπολογία 171
Isabel García Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1, οι εθνικές εποπτικές αρχές 
είναι επίσης νομικά διακριτές και 

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
1, οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι επίσης 
νομικά διακριτές και ανεξάρτητες από 
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ανεξάρτητες από κάθε άλλη δημόσια ή 
ιδιωτική οντότητα όσον αφορά την 
οργάνωσή τους, τη λειτουργία, τη νομική 
δομή και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

κάθε άλλη ιδιωτική οντότητα όσον αφορά 
την οργάνωσή τους, τη λειτουργία, τη 
νομική δομή και τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα πρόταση καλεί τα κράτη μέλη να διαχωρίσουν την εποπτεία των οικονομικών πτυχών 
των υπηρεσιών αεροναυτιλίας από τις πτυχές ασφαλείας. Αυτό δεν συνάδει με την τρέχουσα 
κατάσταση άλλων δικαιοδοσιών του βασικού κανονισμού του EASA· δηλ. η εποπτεία των 
αεροδρομίων και των αεροπορικών εταιρειών ανατίθενται σε ενιαία κοινή εθνική εποπτική 
αρχή/εθνική αρμόδια αρχή. Επιπλέον, αυτή η πρόταση δεν συνάδει ούτε με το σύστημα που 
προτείνεται για τον ΦΕΕ. Η παράγραφος 3 θα εμπόδιζε την ανάθεση καθηκόντων της εθνικής 
εποπτικής αρχής σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή, όπως η εθνική αρμόδια αρχή ή οι εθνικές 
αρχές ικανότητας.

Τροπολογία 172
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1, οι εθνικές εποπτικές αρχές 
είναι επίσης νομικά διακριτές και 
ανεξάρτητες από κάθε άλλη δημόσια ή 
ιδιωτική οντότητα όσον αφορά την 
οργάνωσή τους, τη λειτουργία, τη νομική 
δομή και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
1, οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι επίσης 
νομικά διακριτές και ανεξάρτητες από 
οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική οντότητα 
όσον αφορά την οργάνωσή τους, τη 
λειτουργία, τη νομική δομή και τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 173
Isabel García Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι επίσης Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι 
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ανεξάρτητες από οποιονδήποτε πάροχο 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας ως προς την 
οργάνωσή τους, τις αποφάσεις 
χρηματοδότησης, τη νομική δομή και τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

ανεξάρτητες από οποιονδήποτε πάροχο 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας ως προς την 
οργάνωσή τους, τις αποφάσεις 
χρηματοδότησης, τη νομική δομή και τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, 
τούτο δεν εμποδίζει τις εθνικές εποπτικές 
αρχές να ασκούν τα καθήκοντά τους στο 
πλαίσιο των κανόνων οργάνωσης των 
εθνικών αεροπορικών αρχών ή 
οιουδήποτε άλλου δημόσιου φορέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα πρόταση καλεί τα κράτη μέλη να διαχωρίσουν την εποπτεία των οικονομικών πτυχών 
των υπηρεσιών αεροναυτιλίας από τις πτυχές ασφαλείας. Αυτό δεν συνάδει με την τρέχουσα 
κατάσταση άλλων δικαιοδοσιών του βασικού κανονισμού του EASA· δηλ. η εποπτεία των 
αεροδρομίων και των αεροπορικών εταιρειών ανατίθενται σε ενιαία κοινή εθνική εποπτική 
αρχή/εθνική αρμόδια αρχή. Επιπλέον, αυτή η πρόταση δεν συνάδει ούτε με το σύστημα που 
προτείνεται για τον ΦΕΕ. Η παράγραφος 3 θα εμπόδιζε την ανάθεση καθηκόντων της εθνικής 
εποπτικής αρχής σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή, όπως η εθνική αρμόδια αρχή ή οι εθνικές 
αρχές ικανότητας.

Τροπολογία 174
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι επίσης 
ανεξάρτητες από οποιονδήποτε πάροχο 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας ως προς την 
οργάνωσή τους, τις αποφάσεις 
χρηματοδότησης, τη νομική δομή και τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι επίσης 
ανεξάρτητες από οποιονδήποτε πάροχο 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας ως προς την 
οργάνωσή τους, τις αποφάσεις 
χρηματοδότησης, τη νομική δομή και τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων ή άλλη 
οντότητα που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της εποπτείας τους.

Or. en

Τροπολογία 175
Johan Van Overtveldt
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι επίσης 
ανεξάρτητες από οποιονδήποτε πάροχο 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας ως προς την 
οργάνωσή τους, τις αποφάσεις 
χρηματοδότησης, τη νομική δομή και τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι επίσης 
ανεξάρτητες από οποιονδήποτε πάροχο 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας ως προς την 
οργάνωσή τους, τον προϋπολογισμό και 
τη χρηματοδότηση, τις αποφάσεις 
χρηματοδότησης, τη νομική δομή και τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανεξαρτησία των εθνικών εποπτικών αρχών έχει καίρια σημασία.

Τροπολογία 176
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι επίσης 
ανεξάρτητες από οποιονδήποτε πάροχο 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας ως προς την 
οργάνωσή τους, τις αποφάσεις 
χρηματοδότησης, τη νομική δομή και τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι 
ανεξάρτητες από οποιονδήποτε πάροχο 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας ως προς την 
οργάνωσή τους, τις αποφάσεις 
χρηματοδότησης, τη νομική δομή και τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 177
Robert Roos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι επίσης Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι 
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ανεξάρτητες από οποιονδήποτε πάροχο 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας ως προς την 
οργάνωσή τους, τις αποφάσεις 
χρηματοδότησης, τη νομική δομή και τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

ανεξάρτητες από οποιονδήποτε πάροχο 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας ως προς την 
οργάνωσή τους, τις αποφάσεις 
χρηματοδότησης, τη νομική δομή και τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια εθνική εποπτική αρχή θα πρέπει να εμπίπτει στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης και δεν 
μπορεί να είναι νομικά διακριτή και ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη δημόσια οντότητα.

Τροπολογία 178
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
συστήνουν εθνικές εποπτικές αρχές 
αρμόδιες για περισσότερους από έναν 
ρυθμιζόμενους τομείς, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ενοποιημένες 
ρυθμιστικές αρχές πληρούν τις 
απαιτήσεις ανεξαρτησίας που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Η εθνική 
εποπτική αρχή μπορεί επίσης να 
συμπράττει οργανωτικά με την εθνική 
αρχή ανταγωνισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1/200338 του Συμβουλίου, εφόσον ο 
κοινός φορέας πληροί τις απαιτήσεις 
ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο.

4. Η εθνική εποπτική αρχή μπορεί να 
συμπράττει οργανωτικά με άλλη 
ρυθμιστική αρχή ή με την εθνική αρχή 
ανταγωνισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, εφόσον ο 
κοινός φορέας πληροί τις απαιτήσεις 
ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο.

__________________ __________________
38 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του 
Συμβουλίου, της 16 Δεκεμβρίου 2002, για 
την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού 
που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της 
συνθήκης, ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.

38 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του 
Συμβουλίου, της 16 Δεκεμβρίου 2002, για 
την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού 
που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της 
συνθήκης, ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.

Or. en
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Τροπολογία 179
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
συστήνουν εθνικές εποπτικές αρχές 
αρμόδιες για περισσότερους από έναν 
ρυθμιζόμενους τομείς, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ενοποιημένες 
ρυθμιστικές αρχές πληρούν τις απαιτήσεις 
ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο. Η εθνική εποπτική αρχή 
μπορεί επίσης να συμπράττει οργανωτικά 
με την εθνική αρχή ανταγωνισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου38, 
εφόσον ο κοινός φορέας πληροί τις 
απαιτήσεις ανεξαρτησίας που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
συστήνουν εθνικές εποπτικές αρχές 
αρμόδιες για περισσότερους από έναν 
ρυθμιζόμενους τομείς, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ενοποιημένες 
ρυθμιστικές αρχές πληρούν τις απαιτήσεις 
ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο. Η εθνική εποπτική αρχή 
μπορεί επίσης να συμπράττει οργανωτικά 
με την εθνική αρμόδια αρχή και την 
εθνική αρχή ανταγωνισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου38, 
εφόσον ο κοινός φορέας πληροί τις 
απαιτήσεις ανεξαρτησίας που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

__________________ __________________
38 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του 
Συμβουλίου, της 16 Δεκεμβρίου 2002, για 
την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού 
που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της 
συνθήκης, ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.

38 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του 
Συμβουλίου, της 16 Δεκεμβρίου 2002, για 
την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού 
που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της 
συνθήκης, ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 180
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
συστήνουν εθνικές εποπτικές αρχές 

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
συστήνουν εθνικές εποπτικές αρχές 
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αρμόδιες για περισσότερους από έναν 
ρυθμιζόμενους τομείς, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ενοποιημένες 
ρυθμιστικές αρχές πληρούν τις απαιτήσεις 
ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο. Η εθνική εποπτική αρχή 
μπορεί επίσης να συμπράττει οργανωτικά 
με την εθνική αρχή ανταγωνισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου38, 
εφόσον ο κοινός φορέας πληροί τις 
απαιτήσεις ανεξαρτησίας που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

αρμόδιες για περισσότερους από έναν 
ρυθμιζόμενους τομείς, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ενοποιημένες 
ρυθμιστικές αρχές πληρούν τις απαιτήσεις 
ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο. Η εθνική εποπτική αρχή 
μπορεί επίσης να συμπράττει οργανωτικά 
με την εθνική αρχή ανταγωνισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1/ 200338 του Συμβουλίου, ή 
την εθνική αρχή αερομεταφορών, εφόσον 
ο κοινός φορέας πληροί τις απαιτήσεις 
ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο.

__________________ __________________
38 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του 
Συμβουλίου, της 16 Δεκεμβρίου 2002, για 
την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού 
που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της 
συνθήκης, ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.

38 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του 
Συμβουλίου, της 16 Δεκεμβρίου 2002, για 
την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού 
που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της 
συνθήκης, ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 181
Nicola Danti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
συστήνουν εθνικές εποπτικές αρχές 
αρμόδιες για περισσότερους από έναν 
ρυθμιζόμενους τομείς, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ενοποιημένες 
ρυθμιστικές αρχές πληρούν τις απαιτήσεις 
ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο. Η εθνική εποπτική αρχή 
μπορεί επίσης να συμπράττει οργανωτικά 
με την εθνική αρχή ανταγωνισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου38, 
εφόσον ο κοινός φορέας πληροί τις 
απαιτήσεις ανεξαρτησίας που 

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
συστήνουν εθνικές εποπτικές αρχές 
αρμόδιες για περισσότερους από έναν 
ρυθμιζόμενους τομείς, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ενοποιημένες 
ρυθμιστικές αρχές πληρούν τις απαιτήσεις 
ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο. Η εθνική εποπτική αρχή 
μπορεί επίσης να συμπράττει οργανωτικά 
με την εθνική αρμόδια αρχή και την 
εθνική αρχή ανταγωνισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου38, 
εφόσον ο κοινός φορέας πληροί τις 
απαιτήσεις ανεξαρτησίας που 
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προβλέπονται στο παρόν άρθρο. προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

__________________ __________________
38 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του 
Συμβουλίου, της 16 Δεκεμβρίου 2002, για 
την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού 
που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της 
συνθήκης, ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.

38 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του 
Συμβουλίου, της 16 Δεκεμβρίου 2002, για 
την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού 
που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της 
συνθήκης, ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 182
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα μέλη προσωπικού των εθνικών 
εποπτικών αρχών πληρούν τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

5. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι στηρίζουμε τον στόχο που προτείνει η Επιτροπή και την ανεξαρτησία των εθνικών 
εποπτικών αρχών, πιστεύουμε ότι κάποια μέρη του άρθρου 3 είναι υπέρ του δέοντος 
κανονιστικά. 

Τροπολογία 183
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσλαμβάνονται βάσει σαφών 
και διαφανών διαδικασιών που 
διασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μολονότι στηρίζουμε τον στόχο που προτείνει η Επιτροπή και την ανεξαρτησία των εθνικών 
εποπτικών αρχών, πιστεύουμε ότι κάποια μέρη του άρθρου 3 είναι υπέρ του δέοντος 
κανονιστικά. 

Τροπολογία 184
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιλέγονται με βάση τα ειδικά 
προσόντα τους, συμπεριλαμβανομένων 
κατάλληλων ικανοτήτων και σχετικής 
πείρας, ή υποβάλλονται σε κατάλληλη 
κατάρτιση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι στηρίζουμε τον στόχο που προτείνει η Επιτροπή και την ανεξαρτησία των εθνικών 
εποπτικών αρχών, πιστεύουμε ότι κάποια μέρη του άρθρου 3 είναι υπέρ του δέοντος 
κανονιστικά. 

Τροπολογία 185
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) δεν υποστηρίζεται από παρόχους 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας ή εταιρείες που 
βρίσκονται υπό τον έλεγχο παρόχου 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Or. en
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Τροπολογία 186
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη προσωπικού των εθνικών 
εποπτικών αρχών ενεργούν κατά τρόπο 
ανεξάρτητο, αποφεύγοντας ιδίως 
περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων 
μεταξύ της παροχής υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και της εκτέλεσης των 
καθηκόντων τους.

Τα μέλη προσωπικού των εθνικών 
εποπτικών αρχών ενεργούν κατά τρόπο 
ανεξάρτητο, αποφεύγοντας ιδίως 
περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων 
μεταξύ της παροχής υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και της εκτέλεσης των 
καθηκόντων τους.

Επιπροσθέτως, τα κοινωνικά πρότυπα 
των θέσεων απασχόλησης στις εθνικές 
εποπτικές αρχές παρακολουθούνται.
Για αυτόν τον σκοπό, δύο δείκτες θα 
πρέπει να υπόκεινται σε μέτρηση και 
διαχείριση:
α) δείκτης ικανοποίησης από την 
εργασία.
Σύγκριση μεταξύ του μέσου μισθού 
τεχνικού προσωπικού σε εποπτευόμενους 
χειριστές και του μέσου μισθού του 
τεχνικού προσωπικού της εθνικής 
εποπτικής αρχής.

Or. en

Τροπολογία 187
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη προσωπικού των εθνικών 
εποπτικών αρχών ενεργούν κατά τρόπο 
ανεξάρτητο, αποφεύγοντας ιδίως 
περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων 
μεταξύ της παροχής υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και της εκτέλεσης των 

Τα μέλη προσωπικού των εθνικών 
εποπτικών αρχών ενεργούν κατά τρόπο 
ανεξάρτητο και δεν ζητούν ή λαμβάνουν 
οδηγίες από οποιαδήποτε κυβερνητική ή 
άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
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καθηκόντων τους.

Or. en

Τροπολογία 188
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπροσθέτως, τα κοινωνικά πρότυπα 
των θέσεων απασχόλησης στις εθνικές 
εποπτικές αρχές παρακολουθούνται. Για 
αυτόν τον σκοπό, δύο δείκτες θα πρέπει 
να υπόκεινται σε μέτρηση και διαχείριση:
α) δείκτης ικανοποίησης από την 
εργασία: Σύγκριση μεταξύ του μέσου 
μισθού τεχνικού προσωπικού σε 
εποπτευόμενους χειριστές και του μέσου 
μισθού του τεχνικού προσωπικού της 
εθνικής εποπτικής αρχής.

Or. en

Τροπολογία 189
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Επιπλέον των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην παράγραφο 5, τα 
πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις διορίζονται από δημόσια αρχή 
η οποία δεν ασκεί άμεσα δικαιώματα 
κυριότητας επί παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας. Τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν εάν αυτά τα πρόσωπα 
διορίζονται με ορισμένη και ανανεώσιμη 
θητεία ή σε μόνιμη βάση που επιτρέπει 

6. διαγράφεται
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μόνον απόλυση για λόγους που δεν 
συνδέονται με τη λήψη αποφάσεων. Τα 
πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις δεν ζητούν ούτε δέχονται 
οδηγίες από κρατικό ή άλλο δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων της εθνικής εποπτικής 
αρχής και έχουν πλήρη αρμοδιότητα στην 
πρόσληψη και τη διαχείριση του 
προσωπικού της.

Or. en

Τροπολογία 190
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Επιπλέον των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην παράγραφο 5, τα πρόσωπα 
που λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις 
διορίζονται από δημόσια αρχή η οποία δεν 
ασκεί άμεσα δικαιώματα κυριότητας επί 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν εάν αυτά τα 
πρόσωπα διορίζονται με ορισμένη και 
ανανεώσιμη θητεία ή σε μόνιμη βάση που 
επιτρέπει μόνον απόλυση για λόγους που 
δεν συνδέονται με τη λήψη αποφάσεων. 
Τα πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις δεν ζητούν ούτε δέχονται 
οδηγίες από κρατικό ή άλλο δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων της εθνικής εποπτικής 
αρχής και έχουν πλήρη αρμοδιότητα στην 
πρόσληψη και τη διαχείριση του 
προσωπικού της.

6. Επιπλέον των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην παράγραφο 5, τα πρόσωπα 
που λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις 
διορίζονται από δημόσια αρχή. Τα κράτη 
μέλη αποφασίζουν εάν αυτά τα πρόσωπα 
διορίζονται με ορισμένη και ανανεώσιμη 
θητεία ή σε μόνιμη βάση που επιτρέπει 
μόνον απόλυση για λόγους που δεν 
συνδέονται με τη λήψη αποφάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέση σε ισχύ των διατάξεων που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να 
επιβάλει αλλαγές στις διαδικασίες διορισμού διευθυντών στην εθνική εποπτική αρχή. Η διάταξη 
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της παραγράφου 6 απαγορεύει τον διορισμό τέτοιων προσώπων από την οντότητα που ασκεί τα 
δικαιώματα κυριότητας επί του φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Οι λύσεις που 
προτείνονται από την Επιτροπή θα συνεπάγονταν ευρύτερες αλλαγές στους εθνικούς 
μηχανισμούς που σχετίζονται όχι μόνο με τον κρατικό τομέα των αερομεταφορών, αλλά και με 
διαδικασίες δημόσιας διοίκησης.

Τροπολογία 191
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Επιπλέον των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην παράγραφο 5, τα πρόσωπα 
που λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις 
διορίζονται από δημόσια αρχή η οποία 
δεν ασκεί άμεσα δικαιώματα κυριότητας 
επί παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας. 
Τα κράτη μέλη αποφασίζουν εάν αυτά τα 
πρόσωπα διορίζονται με ορισμένη και 
ανανεώσιμη θητεία ή σε μόνιμη βάση που 
επιτρέπει μόνον απόλυση για λόγους που 
δεν συνδέονται με τη λήψη αποφάσεων. 
Τα πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις δεν ζητούν ούτε δέχονται 
οδηγίες από κρατικό ή άλλο δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων της εθνικής εποπτικής 
αρχής και έχουν πλήρη αρμοδιότητα στην 
πρόσληψη και τη διαχείριση του 
προσωπικού της.

6. Επιπλέον των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην παράγραφο 5, τα πρόσωπα 
που λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις 
απέχουν από κάθε άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον που θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ότι θίγει την ανεξαρτησία τους και το 
οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την 
άσκηση των καθηκόντων τους. Προς 
τούτο, προβαίνουν ετησίως σε δήλωση 
δεσμεύσεων και δήλωση συμφερόντων 
όπου δηλώνουν τυχόν άμεσα ή έμμεσα 
συμφέροντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι στηρίζουμε τον στόχο που προτείνει η Επιτροπή και την ανεξαρτησία των εθνικών 
εποπτικών αρχών, πιστεύουμε ότι κάποια μέρη του άρθρου 3 είναι υπέρ του δέοντος 
κανονιστικά.

Τροπολογία 192
Brice Hortefeux
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Επιπλέον των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην παράγραφο 5, τα 
πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις διορίζονται από δημόσια αρχή 
η οποία δεν ασκεί άμεσα δικαιώματα 
κυριότητας επί παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας. Τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν εάν αυτά τα πρόσωπα 
διορίζονται με ορισμένη και ανανεώσιμη 
θητεία ή σε μόνιμη βάση που επιτρέπει 
μόνον απόλυση για λόγους που δεν 
συνδέονται με τη λήψη αποφάσεων. Τα 
πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις δεν ζητούν ούτε δέχονται 
οδηγίες από κρατικό ή άλλο δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων της εθνικής εποπτικής αρχής 
και έχουν πλήρη αρμοδιότητα στην 
πρόσληψη και τη διαχείριση του 
προσωπικού της.

6. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν εάν τα 
πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
στρατηγική απόφαση διορίζονται με 
ορισμένη και ανανεώσιμη θητεία ή σε 
μόνιμη βάση που επιτρέπει μόνον απόλυση 
για λόγους που δεν συνδέονται με τη λήψη 
αποφάσεων. Τα πρόσωπα που λαμβάνουν 
στρατηγικές αποφάσεις δεν ζητούν ούτε 
δέχονται οδηγίες από κρατικό ή άλλο 
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων της εθνικής 
εποπτικής αρχής και έχουν πλήρη 
αρμοδιότητα στην πρόσληψη και τη 
διαχείριση του προσωπικού της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας εν πτήσει στην Ευρώπη αποτελούν 
ιδιοκτησία των κρατών και τα «δικαιώματα κυριότητας» ασκούνται από τους υπουργούς 
Οικονομικών και Μεταφορών. Με αυτήν την πρόταση, θα ήταν αδύνατον να παρεμβαίνουν τα 
κράτη μέλη στη διαδικασία προσλήψεων.

Τροπολογία 193
Isabel García Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Επιπλέον των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην παράγραφο 5, τα πρόσωπα 
που λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις 
διορίζονται από δημόσια αρχή η οποία δεν 

6. Επιπλέον των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην παράγραφο 5, τα πρόσωπα 
που λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις 
διορίζονται από δημόσια αρχή η οποία δεν 
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ασκεί άμεσα δικαιώματα κυριότητας επί 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν εάν αυτά τα 
πρόσωπα διορίζονται με ορισμένη και 
ανανεώσιμη θητεία ή σε μόνιμη βάση που 
επιτρέπει μόνον απόλυση για λόγους που 
δεν συνδέονται με τη λήψη αποφάσεων. 
Τα πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις δεν ζητούν ούτε δέχονται 
οδηγίες από κρατικό ή άλλο δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων της εθνικής εποπτικής αρχής 
και έχουν πλήρη αρμοδιότητα στην 
πρόσληψη και τη διαχείριση του 
προσωπικού της.

ασκεί άμεσα δικαιώματα κυριότητας επί 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν εάν αυτά τα 
πρόσωπα διορίζονται με ορισμένη και 
ανανεώσιμη θητεία ή σε μόνιμη βάση που 
επιτρέπει μόνον απόλυση για λόγους που 
δεν συνδέονται με τη λήψη αποφάσεων. 
Τα πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις δεν ζητούν ούτε δέχονται 
οδηγίες από δημόσιο ή ιδιωτικό πάροχο 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων της εθνικής 
εποπτικής αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τα άτομα που είναι υπεύθυνα για στρατηγικές αποφάσεις της εθνικής εποπτικής αρχής, η 
ανεξαρτησία θα πρέπει να εκχωρείται από τα συμφέροντα των εποπτευόμενων φορέων παροχής 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας. 

Τροπολογία 194
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Επιπλέον των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην παράγραφο 5, τα πρόσωπα 
που λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις 
διορίζονται από δημόσια αρχή η οποία δεν 
ασκεί άμεσα δικαιώματα κυριότητας επί 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν εάν αυτά τα 
πρόσωπα διορίζονται με ορισμένη και 
ανανεώσιμη θητεία ή σε μόνιμη βάση που 
επιτρέπει μόνον απόλυση για λόγους που 
δεν συνδέονται με τη λήψη αποφάσεων. 
Τα πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις δεν ζητούν ούτε δέχονται 
οδηγίες από κρατικό ή άλλο δημόσιο ή 

6. Επιπλέον των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην παράγραφο 5, τα πρόσωπα 
που λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις 
διορίζονται από δημόσια αρχή μέσω 
σαφούς και διαφανούς διαδικασίας. Τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν εάν αυτά τα 
πρόσωπα διορίζονται με ορισμένη και 
ανανεώσιμη θητεία ή σε μόνιμη βάση που 
επιτρέπει μόνον απόλυση για λόγους που 
δεν συνδέονται με τη λήψη αποφάσεων. 
Τα πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις δεν ζητούν ούτε δέχονται 
οδηγίες από κρατικό ή άλλο δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα κατά την εκτέλεση των 
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ιδιωτικό φορέα κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων της εθνικής εποπτικής αρχής 
και έχουν πλήρη αρμοδιότητα στην 
πρόσληψη και τη διαχείριση του 
προσωπικού της.

καθηκόντων της εθνικής εποπτικής αρχής 
και έχουν πλήρη αρμοδιότητα στην 
πρόσληψη και τη διαχείριση του 
προσωπικού της.

Or. en

Τροπολογία 195
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Επιπλέον των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην παράγραφο 5, τα πρόσωπα 
που λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις 
διορίζονται από δημόσια αρχή η οποία δεν 
ασκεί άμεσα δικαιώματα κυριότητας επί 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν εάν αυτά τα 
πρόσωπα διορίζονται με ορισμένη και 
ανανεώσιμη θητεία ή σε μόνιμη βάση που 
επιτρέπει μόνον απόλυση για λόγους που 
δεν συνδέονται με τη λήψη αποφάσεων. 
Τα πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις δεν ζητούν ούτε δέχονται 
οδηγίες από κρατικό ή άλλο δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων της εθνικής εποπτικής αρχής 
και έχουν πλήρη αρμοδιότητα στην 
πρόσληψη και τη διαχείριση του 
προσωπικού της.

6. Επιπλέον των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην παράγραφο 5, τα πρόσωπα 
που λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις 
διορίζονται από δημόσια αρχή με τήρηση 
σαφούς και διαφανούς διαδικασίας. Τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν εάν αυτά τα 
πρόσωπα διορίζονται με ορισμένη και 
ανανεώσιμη θητεία ή σε μόνιμη βάση που 
επιτρέπει μόνον απόλυση για λόγους που 
δεν συνδέονται με τη λήψη αποφάσεων. 
Τα πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις δεν ζητούν ούτε δέχονται 
οδηγίες από κρατικό ή άλλο δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων της εθνικής εποπτικής αρχής 
και έχουν πλήρη αρμοδιότητα στην 
πρόσληψη και τη διαχείριση του 
προσωπικού της.

Or. en

Τροπολογία 196
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Επιπλέον των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην παράγραφο 5, τα πρόσωπα 
που λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις 
διορίζονται από δημόσια αρχή η οποία δεν 
ασκεί άμεσα δικαιώματα κυριότητας επί 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν εάν αυτά τα 
πρόσωπα διορίζονται με ορισμένη και 
ανανεώσιμη θητεία ή σε μόνιμη βάση που 
επιτρέπει μόνον απόλυση για λόγους που 
δεν συνδέονται με τη λήψη αποφάσεων. 
Τα πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις δεν ζητούν ούτε δέχονται 
οδηγίες από κρατικό ή άλλο δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων της εθνικής εποπτικής αρχής 
και έχουν πλήρη αρμοδιότητα στην 
πρόσληψη και τη διαχείριση του 
προσωπικού της.

6. Επιπλέον των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην παράγραφο 5, τα πρόσωπα 
που λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις 
διορίζονται από δημόσια αρχή με τήρηση 
σαφούς και διαφανούς διαδικασίας. Τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν εάν αυτά τα 
πρόσωπα διορίζονται με ορισμένη και 
ανανεώσιμη θητεία ή σε μόνιμη βάση που 
επιτρέπει μόνον απόλυση για λόγους που 
δεν συνδέονται με τη λήψη αποφάσεων. 
Τα πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις δεν ζητούν ούτε δέχονται 
οδηγίες από κρατικό ή άλλο δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων της εθνικής εποπτικής αρχής 
και έχουν πλήρη αρμοδιότητα στην 
πρόσληψη και τη διαχείριση του 
προσωπικού της.

Or. en

Τροπολογία 197
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απέχουν από κάθε άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον που θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ότι θίγει την ανεξαρτησία τους και το 
οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την 
άσκηση των καθηκόντων τους. Προς 
τούτο, προβαίνουν ετησίως σε δήλωση 
δεσμεύσεων και δήλωση συμφερόντων 
όπου δηλώνουν τυχόν άμεσα ή έμμεσα 
συμφέροντα.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 198
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απέχουν από κάθε άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον που θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ότι θίγει την ανεξαρτησία τους και το 
οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την 
άσκηση των καθηκόντων τους. Προς 
τούτο, προβαίνουν ετησίως σε δήλωση 
δεσμεύσεων και δήλωση συμφερόντων 
όπου δηλώνουν τυχόν άμεσα ή έμμεσα 
συμφέροντα.

Απέχουν από κάθε άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον που θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ότι θίγει την ανεξαρτησία τους και το 
οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την 
άσκηση των καθηκόντων τους. Προς 
τούτο, προβαίνουν σε δήλωση δεσμεύσεων 
και δήλωση συμφερόντων όπου δηλώνουν 
τυχόν άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα.

Or. en

Τροπολογία 199
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6– εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άτομα που κατέχουν μη διευθυντικές 
θέσεις δεν πρέπει να κατέχουν 
επαγγελματική θέση ή ευθύνη σε κανέναν 
πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας μετά τη 
λήξη της θητείας τους στην εθνική 
εποπτική αρχή για περίοδο τουλάχιστον 
ενός έτους.

Or. en

Τροπολογία 200
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις, διενεργούν λογιστικούς 
ελέγχους ή άλλα καθήκοντα άμεσα 
συνδεόμενα με τους στόχους επιδόσεων ή 
την εποπτεία παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, δεν λαμβάνουν καμία 
επαγγελματική θέση ή αρμοδιότητα σε 
πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας μετά τη 
λήξη της θητείας τους στην εθνική 
εποπτική αρχή, για περίοδο τουλάχιστον 
δύο ετών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 201
Henna Virkkunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις, διενεργούν λογιστικούς 
ελέγχους ή άλλα καθήκοντα άμεσα 
συνδεόμενα με τους στόχους επιδόσεων ή 
την εποπτεία παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, δεν λαμβάνουν καμία 
επαγγελματική θέση ή αρμοδιότητα σε 
πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας μετά τη 
λήξη της θητείας τους στην εθνική 
εποπτική αρχή, για περίοδο τουλάχιστον 
δύο ετών.

Τα πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις, διενεργούν λογιστικούς 
ελέγχους ή άλλα καθήκοντα άμεσα 
συνδεόμενα με τους στόχους επιδόσεων ή 
την εποπτεία παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, δεν λαμβάνουν καμία 
επαγγελματική θέση ή αρμοδιότητα σε 
πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας μετά τη 
λήξη της θητείας τους στην εθνική 
εποπτική αρχή, για περίοδο τουλάχιστον 
δύο ετών, εάν η θητεία τους στην εθνική 
εποπτική αρχή έχει διαρκέσει 
περισσότερους από έξι μήνες, και εάν η 
θέση που κατέχεται εντός της διετούς 
περιόδου μπορεί να επηρεάσει την 
επίδοση των λειτουργιών της εθνικής 
εποπτικής αρχής ή θεωρείται ότι θίγει 
την ανεξαρτησία της εθνικής εποπτικής 
αρχής.

Or. en
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Τροπολογία 202
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις, διενεργούν λογιστικούς 
ελέγχους ή άλλα καθήκοντα άμεσα 
συνδεόμενα με τους στόχους επιδόσεων ή 
την εποπτεία παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, δεν λαμβάνουν καμία 
επαγγελματική θέση ή αρμοδιότητα σε 
πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας μετά τη 
λήξη της θητείας τους στην εθνική 
εποπτική αρχή, για περίοδο τουλάχιστον 
δύο ετών.

Τα πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις, διενεργούν λογιστικούς 
ελέγχους ή άλλα καθήκοντα άμεσα 
συνδεόμενα με τους στόχους επιδόσεων ή 
την εποπτεία παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, δεν λαμβάνουν καμία 
επαγγελματική θέση ή αρμοδιότητα σε 
πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας μετά τη 
λήξη της τουλάχιστον εξάμηνης θητείας 
τους στην εθνική εποπτική αρχή, για 
περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών, για:
i) τουλάχιστον 12 μήνες, για προσωπικό 
σε διευθυντικές θέσεις·
ii) τουλάχιστον έξι μήνες, για προσωπικό 
σε μη διευθυντικές θέσεις.

Or. en

Τροπολογία 203
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις, διενεργούν λογιστικούς 
ελέγχους ή άλλα καθήκοντα άμεσα 
συνδεόμενα με τους στόχους επιδόσεων ή 
την εποπτεία παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, δεν λαμβάνουν καμία 
επαγγελματική θέση ή αρμοδιότητα σε 
πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας μετά τη 
λήξη της θητείας τους στην εθνική 

Η εθνική νομοθεσία προσδιορίζει τις 
περιόδους υπαναχώρησης για τα πρόσωπα 
που λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις, 
διενεργούν λογιστικούς ελέγχους ή άλλα 
καθήκοντα άμεσα συνδεόμενα με τους 
στόχους επιδόσεων ή την εποπτεία 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας.
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εποπτική αρχή, για περίοδο τουλάχιστον 
δύο ετών.

Or. en

Τροπολογία 204
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις, διενεργούν λογιστικούς 
ελέγχους ή άλλα καθήκοντα άμεσα 
συνδεόμενα με τους στόχους επιδόσεων ή 
την εποπτεία παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, δεν λαμβάνουν καμία 
επαγγελματική θέση ή αρμοδιότητα σε 
πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας μετά τη 
λήξη της θητείας τους στην εθνική 
εποπτική αρχή, για περίοδο τουλάχιστον 
δύο ετών.

Η εθνική νομοθεσία προσδιορίζει τις 
περιόδους υπαναχώρησης για τα πρόσωπα 
που λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις, 
διενεργούν λογιστικούς ελέγχους ή άλλα 
καθήκοντα άμεσα συνδεόμενα με τους 
στόχους επιδόσεων ή την εποπτεία 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας1α.

__________________
1α Αυτά τα θέματα θα πρέπει να 
προσδιορίζονται με εθνικούς κανόνες, 
επιπλέον σε κάποιες μικρότερες χώρες, 
ενδέχεται να υπάρχει έλλειψη ατόμων με 
τεχνογνωσία στον τομέα.

Or. en

Τροπολογία 205
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις, διενεργούν λογιστικούς 
ελέγχους ή άλλα καθήκοντα άμεσα 

Τα πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις, διενεργούν λογιστικούς 
ελέγχους ή άλλα καθήκοντα άμεσα 
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συνδεόμενα με τους στόχους επιδόσεων ή 
την εποπτεία παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, δεν λαμβάνουν καμία 
επαγγελματική θέση ή αρμοδιότητα σε 
πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας μετά τη 
λήξη της θητείας τους στην εθνική 
εποπτική αρχή, για περίοδο τουλάχιστον 
δύο ετών.

συνδεόμενα με τους στόχους επιδόσεων ή 
την εποπτεία παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, δεν λαμβάνουν καμία 
επαγγελματική θέση ή αρμοδιότητα σε 
πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας μετά τη 
λήξη της θητείας τους στην εθνική 
εποπτική αρχή, για περίοδο τουλάχιστον 
δύο ετών, ούτε τη διατηρούσαν κατά το 
προηγούμενο έτος.

Or. en

Τροπολογία 206
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις, διενεργούν λογιστικούς 
ελέγχους ή άλλα καθήκοντα άμεσα 
συνδεόμενα με τους στόχους επιδόσεων ή 
την εποπτεία παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, δεν λαμβάνουν καμία 
επαγγελματική θέση ή αρμοδιότητα σε 
πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας μετά τη 
λήξη της θητείας τους στην εθνική 
εποπτική αρχή, για περίοδο τουλάχιστον 
δύο ετών.

Τα πρόσωπα που λαμβάνουν στρατηγικές 
αποφάσεις, διενεργούν λογιστικούς 
ελέγχους ή άλλα καθήκοντα άμεσα 
συνδεόμενα με τους στόχους επιδόσεων ή 
την εποπτεία παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, δεν λαμβάνουν καμία 
επαγγελματική θέση ή αρμοδιότητα σε 
πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας μετά τη 
λήξη της θητείας τους στην εθνική 
εποπτική αρχή, για περίοδο τουλάχιστον 
ενός έτους η οποία ορίζεται από τα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 207
Henna Virkkunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υποχρεώσεις αποχής από την κατοχή 
επαγγελματικών θέσεων ή ευθυνών σε 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας μετά 
από θητεία στην εθνική εποπτική αρχή 
ισχύουν μόνον εάν η θητεία στην εθνική 
εποπτική αρχή είχε διάρκεια μεγαλύτερη 
από έξι μήνες και:
α) η θέση ή η ευθύνη μπορούν να 
επηρεάσουν την επίδοση των λειτουργιών 
της εθνικής εποπτικής αρχής·
β) η θέση ή η ευθύνη θεωρείται ότι 
θίγει την ανεξαρτησία της εθνικής 
εποπτικής αρχής, ή
γ) η θέση ή η ευθύνη θεωρείται 
άλλως επιζήμια για την εθνική εποπτική 
αρχή.
Διενεργείται αξιολόγηση αυτών των 
κριτηρίων και η έγκριση αποδοχής θέσης 
ή ευθύνης χορηγείται από τη συναφή 
εθνική εποπτική αρχή. Οποιαδήποτε 
εκτέλεση καθηκόντων παρόχου 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας εντός δύο ετών 
από τη λήξη της θητείας στην εθνική 
εποπτική αρχή και πριν από τη λήψη 
έγκρισης από την εθνική εποπτική αρχή 
θεωρείται παραβίαση των συναφών 
άρθρων του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 208
Isabel García Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές εποπτικές αρχές διαθέτουν τους 
απαιτούμενους οικονομικούς πόρους και 
ικανότητες για να φέρουν σε πέρας 

7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές εποπτικές αρχές διαθέτουν τους 
απαιτούμενους οικονομικούς πόρους και 
ικανότητες για να φέρουν σε πέρας 
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αποτελεσματικά και έγκαιρα τα καθήκοντα 
που τους ανατίθενται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
διαχειρίζονται το προσωπικό τους με βάση 
τις πιστώσεις τους, οι οποίες 
διαμορφώνονται κατ’ αναλογία των 
καθηκόντων που εκπληρώνει η αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 4.

αποτελεσματικά και έγκαιρα τα καθήκοντα 
που τους ανατίθενται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
διαχειρίζονται το προσωπικό τους 
σύμφωνα με το συναφές εθνικό δίκαιο και 
τις διαδικασίες, οι οποίες διαμορφώνονται 
κατ’ αναλογία των καθηκόντων που 
εκπληρώνει η αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το απαιτούμενο επίπεδο εναρμόνισης θα πρέπει να συνάδει πάντοτε με το εθνικό δίκαιο 
αναφορικά με τις διοικητικές διαδικασίες, καθώς και τις διαδικασίες διαχείρισης και 
προσλήψεων για το προσωπικό των δημόσιων οντοτήτων, προκειμένου να μην επιβληθεί καμία 
πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση ή αδικαιολόγητη πολυπλοκότητα. 

Τροπολογία 209
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές εποπτικές αρχές διαθέτουν τους 
απαιτούμενους οικονομικούς πόρους και 
ικανότητες για να φέρουν σε πέρας 
αποτελεσματικά και έγκαιρα τα καθήκοντα 
που τους ανατίθενται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
διαχειρίζονται το προσωπικό τους με βάση 
τις πιστώσεις τους, οι οποίες 
διαμορφώνονται κατ’ αναλογία των 
καθηκόντων που εκπληρώνει η αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 4.

7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές εποπτικές αρχές διαθέτουν τους 
απαιτούμενους δημόσιους οικονομικούς 
πόρους και ικανότητες για να φέρουν σε 
πέρας αποτελεσματικά και έγκαιρα τα 
καθήκοντα που τους ανατίθενται βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Οι εθνικές 
εποπτικές αρχές διαχειρίζονται το 
προσωπικό τους με βάση τις πιστώσεις 
τους, οι οποίες διαμορφώνονται 
κατ’ αναλογία των καθηκόντων που 
εκπληρώνει η αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 210
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
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Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές εποπτικές αρχές διαθέτουν τους 
απαιτούμενους οικονομικούς πόρους και 
ικανότητες για να φέρουν σε πέρας 
αποτελεσματικά και έγκαιρα τα καθήκοντα 
που τους ανατίθενται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
διαχειρίζονται το προσωπικό τους με βάση 
τις πιστώσεις τους, οι οποίες 
διαμορφώνονται κατ’ αναλογία των 
καθηκόντων που εκπληρώνει η αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 4.

7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές εποπτικές αρχές διαθέτουν τους 
απαιτούμενους οικονομικούς πόρους και 
ικανότητες για να φέρουν σε πέρας 
αποτελεσματικά και έγκαιρα τα καθήκοντα 
που τους ανατίθενται βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
διαχειρίζονται το προσωπικό τους με βάση 
τις πιστώσεις τους, οι οποίες 
διαμορφώνονται σε συμφωνία με τα 
καθήκοντα που εκπληρώνει η αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 211
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ένα κράτος μέλος δύναται να ζητεί 
από τον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως φορέα επανεξέτασης 
των επιδόσεων (ΦΕΕ) να εκτελεί τα 
καθήκοντα που σχετίζονται με την 
εφαρμογή των συστημάτων επιδόσεων και 
χρέωσης που προβλέπονται στα άρθρα 14, 
17, 19, 20, 21, 22 και 25, και στις 
εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 18 και 23 και για τα οποία είναι 
αρμόδια η εθνική εποπτική αρχή του εν 
λόγω κράτους μέλους δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού και των 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών 
πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού.

8. Ένα κράτος μέλος δύναται να ζητά 
από τον φορέα επανεξέτασης των 
επιδόσεων (ΦΕΕ) να εκτελεί τα καθήκοντα 
που σχετίζονται με την εφαρμογή των 
συστημάτων επιδόσεων και χρέωσης που 
προβλέπονται στα άρθρα 14, 17, 19, 20, 
21, 22 και 25, και στις εκτελεστικές 
πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 18 
και 23 και για τα οποία είναι αρμόδια η 
εθνική εποπτική αρχή του εν λόγω κράτους 
μέλους δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
και των κατ’ εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται 
βάσει αυτού.

Or. en
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Τροπολογία 212
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν κάνει δεκτό το εν λόγω αίτημα, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ καθίσταται η εποπτική αρχή 
που είναι υπεύθυνη για τα καθήκοντα που 
καλύπτονται από το συγκεκριμένο αίτημα 
και η εθνική εποπτική αρχή του αιτούντος 
κράτους μέλους απαλλάσσεται της ευθύνης 
για τα καθήκοντα αυτά. Οι κανόνες που 
περιέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1139 και αφορούν τον Οργανισμό 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
εφαρμόζονται στην εκτέλεση των 
καθηκόντων αυτών, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την είσπραξη τελών και 
δικαιωμάτων.

Αν κάνει δεκτό το εν λόγω αίτημα, ο ΦΕΕ 
καθίσταται η εποπτική αρχή που είναι 
υπεύθυνη για τα καθήκοντα που 
καλύπτονται από το συγκεκριμένο αίτημα 
και η εθνική εποπτική αρχή του αιτούντος 
κράτους μέλους απαλλάσσεται της ευθύνης 
για τα καθήκοντα αυτά. Οι κανόνες που 
περιέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1139 και αφορούν τον ΦΕΕ 
εφαρμόζονται στην εκτέλεση των 
καθηκόντων αυτών, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά την είσπραξη τελών και 
δικαιωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 213
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 8– εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος μπορεί να αναλάβει εκ 
νέου την ευθύνη των καθηκόντων της 
εθνικής εποπτικής αρχής τα οποία 
ζητήθηκε να εκτελούνται από τον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ με την επιφύλαξη της:
i) υποβολής αποδείξεων ότι η εθνική 
εποπτική αρχή είναι ικανή να εκτελέσει 
τα εκ νέου ανατεθειμένα καθήκοντα·
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ii) εκ νέου ανάθεσης καθηκόντων από την 
αρχή μιας δεδομένης περιόδου αναφοράς.

Or. en

Τροπολογία 214
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
κανόνες για τους τρόπους πρόσληψης και 
τις διαδικασίες επιλογής της 
παραγράφου 5 στοιχεία α) και β). Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 37 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι στηρίζουμε τον στόχο που προτείνει η Επιτροπή και την ανεξαρτησία της εθνικής 
εποπτικής αρχής, πιστεύουμε ότι κάποια μέρη του άρθρου 3 είναι υπέρ του δέοντος 
κανονιστικά. 

Τροπολογία 215
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
κανόνες για τους τρόπους πρόσληψης και 
τις διαδικασίες επιλογής της 
παραγράφου 5 στοιχεία α) και β). Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 

διαγράφεται
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οποία παραπέμπει το άρθρο 37 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 216
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
κανόνες για τους τρόπους πρόσληψης και 
τις διαδικασίες επιλογής της παραγράφου 5 
στοιχεία α) και β). Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 37 
παράγραφος 3.

10. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
οδηγίες καθοδήγησης για τους τρόπους 
πρόσληψης και τις διαδικασίες επιλογής 
της παραγράφου 5 στοιχεία α) και β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εθνική εποπτική αρχή αποτελεί μέρος της κρατικής διοίκησης – σε κάποια κράτη μέλη η 
εθνική νομοθεσία ορίζει διατάξεις για τη διαδικασία επιλογής υπαλλήλων στη δημόσια 
διοίκηση, που ισχύει και για την εθνική εποπτική αρχή. Οι κανόνες που εφαρμόζονται στη 
διαδικασία πρόσληψης και επιλογής θα πρέπει να εξακολουθήσει να εμπίπτει στην εθνική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επιπλέον, όπως έχει δείξει η πράξη, η διαδικασία κατάρτισης 
ειδικευμένου ελεγκτή είναι μακρόχρονη και σχεδόν ποτέ δεν συμβαίνει να προσελκύεται 
κάποιος πλήρως καταρτισμένος από την αγορά.

Τροπολογία 217
Isabel García Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
κανόνες για τους τρόπους πρόσληψης και 
τις διαδικασίες επιλογής της παραγράφου 5 

10. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
οδηγίες καθοδήγησης ώστε να 
διασφαλίσει επαρκή τυποποίηση για τους 
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στοιχεία α) και β). Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 37 
παράγραφος 3.

τρόπους πρόσληψης και τις διαδικασίες 
επιλογής της παραγράφου 5 στοιχεία α) και 
β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις που ορίζονται για την πρόσληψη, την επιλογή και τη διαχείριση του προσωπικού 
στα άρθρα 3.5 έως 3.7 προσθέτουν περιττή πολυπλοκότητα στις διαδικασίες επιλογής, οι οποίες 
πρέπει να συνάδουν με το εθνικό δίκαιο για την πρόσληψη δημόσιων υπαλλήλων και 
λειτουργών. Σε αυτό το πλαίσιο, αντί για εκτελεστικά μέτρα, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
οδηγίες καθοδήγησης, εάν απαιτείται ένα ορισμένο επίπεδο εναρμόνισης σύμφωνα με το άρθρο 
3.10 με τηυ υποστήριξη των επιθεωρήσεων τυποποίησης του EASA, όπως συμβαίνει επί του 
παρόντος.

Τροπολογία 218
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
κανόνες για τους τρόπους πρόσληψης και 
τις διαδικασίες επιλογής της παραγράφου 5 
στοιχεία α) και β). Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 37 παράγραφος 3.

10. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς 
κανόνες για τους τρόπους πρόσληψης και 
τις διαδικασίες επιλογής της παραγράφου 5 
στοιχεία α) και β). Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 37 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 219
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εθνικές εποπτικές αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 3:

1. Οι εθνικές εποπτικές αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 εφαρμόζουν τα 
συστήματα επιδόσεων και χρέωσης που 
ορίζονται στα άρθρα 10 έως 17 και 19 
έως 22 και τις εκτελεστικές πράξεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 18 και 23 στο 
πλαίσιο των καθηκόντων τους, όπως 
ορίζονται στα εν λόγω άρθρα και τις 
πράξεις, και εποπτεύουν την εφαρμογή 
του κανονισμού αναφορικά με τη 
διαφάνεια των λογαριασμών ορισθέντων 
παρόχων υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 25·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια χρηματοπιστωτικής ευθύνης καλύπτεται από το ενιαίο πιστοποιητικό που πληροί 
τις απαιτήσεις του εκτελεστικού κανονισμού 2017/373 σχετικά με τις κοινές απαιτήσεις. Το 
γεγονός ότι πρέπει στην εθνική εποπτική αρχή να ανατεθεί η εξουσία παρεμβολής στη 
διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων από οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες εναέριας 
κυκλοφορίας και διαχειρίζονται αερολιμένες έρχεται σε αντίφαση με την ευθύνη των 
διευθυντών των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την 
αποδοτική και πρόσφορη διαχείριση των κεφαλαίων.

Τροπολογία 220
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διεξάγουν τις δραστηριότητες που 
απαιτούνται για την έκδοση των 
οικονομικών πιστοποιητικών που 
αναφέρονται στο άρθρο 6, 
συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των 
κατόχων των εν λόγω οικονομικών 
πιστοποιητικών·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 221
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή 
των απαιτήσεων προμηθειών σύμφωνα 
με το άρθρο 8 παράγραφος 6·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 222
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή 
των απαιτήσεων προμηθειών σύμφωνα 
με το άρθρο 8 παράγραφος 6·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 223
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή 
των απαιτήσεων προμηθειών σύμφωνα 
με το άρθρο 8 παράγραφος 6·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 224
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εφαρμόζουν τα συστήματα 
επιδόσεων και χρέωσης που 
προβλέπονται στα άρθρα 10 έως 17 και 
στα άρθρα 19 έως 22 και στις 
εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται 
στα άρθρα 18 και 23, εντός των ορίων 
των καθηκόντων τους που ορίζονται στα 
εν λόγω άρθρα και πράξεις, και 
επιβλέπουν την εφαρμογή του κανονισμού 
όσον αφορά τη διαφάνεια των 
λογαριασμών των ορισθέντων παρόχων 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
σύμφωνα με το άρθρο 25.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 225
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εφαρμόζουν τα συστήματα 
επιδόσεων και χρέωσης που προβλέπονται 
στα άρθρα 10 έως 17 και στα άρθρα 19 έως 
22 και στις εκτελεστικές πράξεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 18 και 23, εντός 
των ορίων των καθηκόντων τους που 
ορίζονται στα εν λόγω άρθρα και πράξεις, 
και επιβλέπουν την εφαρμογή του 
κανονισμού όσον αφορά τη διαφάνεια των 
λογαριασμών των ορισθέντων παρόχων 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
σύμφωνα με το άρθρο 25.

γ) εφαρμόζουν τα συστήματα 
επιδόσεων και χρέωσης που προβλέπονται 
στα άρθρα 10 έως 17 και στα άρθρα 19 έως 
22 και στις εκτελεστικές πράξεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 18 και 23, εντός 
των ορίων των καθηκόντων τους που 
ορίζονται στα εν λόγω άρθρα και πράξεις, 
και επιβλέπουν την εφαρμογή του 
κανονισμού όσον αφορά τη διαφάνεια των 
λογαριασμών των ορισθέντων παρόχων 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
σύμφωνα με το άρθρο 25.

Or. en
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Τροπολογία 226
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εφαρμόζουν τα συστήματα 
επιδόσεων και χρέωσης που προβλέπονται 
στα άρθρα 10 έως 17 και στα άρθρα 19 έως 
22 και στις εκτελεστικές πράξεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 18 και 23, εντός 
των ορίων των καθηκόντων τους που 
ορίζονται στα εν λόγω άρθρα και πράξεις, 
και επιβλέπουν την εφαρμογή του 
κανονισμού όσον αφορά τη διαφάνεια των 
λογαριασμών των ορισθέντων παρόχων 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
σύμφωνα με το άρθρο 25.

γ) εφαρμόζουν τα συστήματα 
επιδόσεων και χρέωσης που προβλέπονται 
στα άρθρα 10 έως 17 και στα άρθρα 19 έως 
22 και στις εκτελεστικές πράξεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 18 και 23, εντός 
των ορίων των καθηκόντων τους που 
ορίζονται στα εν λόγω άρθρα και πράξεις, 
και επιβλέπουν την εφαρμογή του 
κανονισμού όσον αφορά τη διαφάνεια των 
λογαριασμών των παρόχων υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα με το 
άρθρο 25.

Or. en

Τροπολογία 227
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι 
υπεύθυνες για την αξιολόγηση και την 
έγκριση του καθορισμού της τιμής 
παροχής της κοινής υπηρεσίας 
πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 9.

2. Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι 
υπεύθυνες για την αξιολόγηση και την 
έγκριση του καθορισμού της τιμής 
παροχής του πληροφοριακού συστήματος 
μη επανδρωμένου αεροσκάφους 
(UAVIS), σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en

Τροπολογία 228
Bogusław Liberadzki
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 
επιβολής, στα οποία μπορούν να 
περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, η 
τροποποίηση, ο περιορισμός, η αναστολή 
ή η ανάκληση οικονομικών 
πιστοποιητικών που έχει εκδώσει η οικεία 
εθνική εποπτική αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 6.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 229
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 
επιβολής, στα οποία μπορούν να 
περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, η 
τροποποίηση, ο περιορισμός, η αναστολή 
ή η ανάκληση οικονομικών 
πιστοποιητικών που έχει εκδώσει η οικεία 
εθνική εποπτική αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 6.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 230
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 
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επιβολής, στα οποία μπορούν να 
περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, η 
τροποποίηση, ο περιορισμός, η αναστολή 
ή η ανάκληση οικονομικών 
πιστοποιητικών που έχει εκδώσει η οικεία 
εθνική εποπτική αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 6.

επιβολής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση, ο περιορισμός, η αναστολή ή η ανάκληση πιστοποιητικών θα πρέπει να 
πραγματοποιείται σε περίπτωση που οι απαιτήσεις λήψης αυτού του πιστοποιητικού δεν 
πληρούνται και όχι όταν δεν πληρούνται άλλες νομικές διατάξεις που δεν συνδέονται με τις 
προϋποθέσεις του πιστοποιητικού. 

Τροπολογία 231
Josianne Cutajar

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 
επιβολής, στα οποία μπορούν να 
περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, η 
τροποποίηση, ο περιορισμός, η αναστολή 
ή η ανάκληση οικονομικών 
πιστοποιητικών που έχει εκδώσει η οικεία 
εθνική εποπτική αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 6.

Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 
επιβολής.

Or. en

Τροπολογία 232
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 
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επιβολής, στα οποία μπορούν να 
περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, η 
τροποποίηση, ο περιορισμός, η αναστολή ή 
η ανάκληση οικονομικών πιστοποιητικών 
που έχει εκδώσει η οικεία εθνική εποπτική 
αρχή σύμφωνα με το άρθρο 6.

επιβολής, στα οποία μπορούν να 
περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, 
πρόστιμα ή περιοδικές χρηματικές ποινές 
και/ή η τροποποίηση, ο περιορισμός, η 
αναστολή ή η ανάκληση οικονομικών 
πιστοποιητικών που έχει εκδώσει η οικεία 
εθνική εποπτική αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 6.

Or. en

Τροπολογία 233
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 
επιβολής, στα οποία μπορούν να 
περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, η 
τροποποίηση, ο περιορισμός, η αναστολή 
ή η ανάκληση οικονομικών 
πιστοποιητικών που έχει εκδώσει η οικεία 
εθνική εποπτική αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 6.

Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 
επιβολής, στα οποία μπορούν να 
περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, η 
καταβολή προστίμων και περιοδικών 
χρηματικών ποινών για τον σκοπό των 
καθηκόντων της σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 234
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων και οι 
πάροχοι κοινών υπηρεσιών πληροφοριών 
συμμορφώνονται με τα μέτρα που 
λαμβάνουν οι εθνικές εποπτικές αρχές για 
τον σκοπό αυτόν.

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας, οι 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων και οι 
πάροχοι UAVIS συμμορφώνονται με τα 
μέτρα που λαμβάνουν οι εθνικές εποπτικές 
αρχές για τον σκοπό αυτόν.
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Or. en

Τροπολογία 235
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την 
εθνική εποπτική αρχή δυνάμει του 
παρόντος άρθρου υπόκεινται σε 
δικαστικό έλεγχο.

Or. en

Τροπολογία 236
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 36 όσον 
αφορά την επιβολή προστίμων και 
περιοδικών χρηματικών ποινών σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο και το άρθρο 8 
παράγραφος 3α, το άρθρο 13 παράγραφος 
11 και το άρθρο 14 παράγραφος 10. Οι εν 
λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
ορίζουν:
α) λεπτομερή κριτήρια και 
λεπτομερή μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό του ύψους του προστίμου ή 
της περιοδικής χρηματικής ποινής·
β) λεπτομερείς κανόνες για τις 
έρευνες, τα συναφή μέτρα και τις 
εκθέσεις, καθώς και για τη λήψη 
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων 
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διατάξεων περί δικαιωμάτων 
υπεράσπισης, πρόσβασης σε φακέλους, 
νομικής εκπροσώπησης, 
εμπιστευτικότητας, καθώς και διατάξεων 
περί χρονικών ορίων· και
γ) διαδικασίες είσπραξης των 
προστίμων και των περιοδικών 
χρηματικών ποινών.

Or. en

Τροπολογία 237
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
διευκολύνουν την παροχή διασυνοριακών 
υπηρεσιών από παρόχους υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας με σκοπό τη βελτίωση των 
επιδόσεων του δικτύου. Εάν παρέχονται 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας σε εναέριο χώρο 
υπό τη δικαιοδοσία δύο ή περισσότερων 
κρατών μελών, τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη συνάπτουν συμφωνία για την 
εποπτεία που πρέπει να διενεργούν δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού επί 
των ενδιαφερόμενων παρόχ ων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας. Οι ενδιαφερόμενες εθνικές 
εποπτικές αρχές δύνανται να καταρτίζουν 
σχέδιο όπου διευκρινίζεται ο τρόπος 
συνεργασίας τους ενόψει της εφαρμογής 
της προαναφερόμενης συμφωνίας.

3. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
διευκολύνουν την παροχή διασυνοριακών 
υπηρεσιών από παρόχους υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας με σκοπό τη βελτίωση των 
επιδόσεων του δικτύου και σχετικά με την 
εθελούσια συνέχιση των λειτουργικών 
τμημάτων εναέριου χώρου. Εάν 
παρέχονται υπηρεσίες αεροναυτιλίας σε 
εναέριο χώρο υπό τη δικαιοδοσία δύο ή 
περισσότερων κρατών μελών, τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συνάπτουν 
συμφωνία για την εποπτεία που πρέπει να 
διενεργούν δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού επί των ενδιαφερόμενων 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Οι 
ενδιαφερόμενες εθνικές εποπτικές αρχές 
δύνανται να καταρτίζουν σχέδιο όπου 
διευκρινίζεται ο τρόπος συνεργασίας τους 
ενόψει της εφαρμογής της 
προαναφερόμενης συμφωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υπάρχουν σε 
προαιρετική βάση.
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Τροπολογία 238
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
διευκολύνουν την παροχή διασυνοριακών 
υπηρεσιών από παρόχους υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας με σκοπό τη βελτίωση των 
επιδόσεων του δικτύου. Εάν παρέχονται 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας σε εναέριο χώρο 
υπό τη δικαιοδοσία δύο ή περισσότερων 
κρατών μελών, τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη συνάπτουν συμφωνία για την 
εποπτεία που πρέπει να διενεργούν δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού επί 
των ενδιαφερόμενων παρόχ ων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας. Οι ενδιαφερόμενες εθνικές 
εποπτικές αρχές δύνανται να καταρτίζουν 
σχέδιο όπου διευκρινίζεται ο τρόπος 
συνεργασίας τους ενόψει της εφαρμογής 
της προαναφερόμενης συμφωνίας.

3. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
διευκολύνουν την παροχή διασυνοριακών 
υπηρεσιών από παρόχους υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας με σκοπό τη βελτίωση των 
επιδόσεων του δικτύου. Εάν παρέχονται 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας σε εναέριο χώρο 
υπό τη δικαιοδοσία δύο ή περισσότερων 
κρατών μελών, τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη συνάπτουν συμφωνία για την 
εποπτεία που πρέπει να διενεργούν δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού επί 
των ενδιαφερόμενων παρόχ ων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας. Οι ενδιαφερόμενες εθνικές 
εποπτικές αρχές καταρτίζουν σχέδιο όπου 
διευκρινίζεται ο τρόπος συνεργασίας τους 
ενόψει της εφαρμογής της 
προαναφερόμενης συμφωνίας. 

Or. en

Τροπολογία 239
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση της παροχής 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας σε εναέριο 
χώρο υπό την αρμοδιότητα άλλου 
κράτους μέλους, οι συμφωνίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 
προβλέπουν την αμοιβαία αναγνώριση, 
από κάθε αρχή, της απαλλαγής από τα 
εποπτικά καθήκοντα που περιγράφονται 
στον παρόντα κανονισμό, καθώς και των 

4. Οι συμφωνίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 προβλέπουν την 
αμοιβαία αναγνώριση, από κάθε αρχή, της 
απαλλαγής από τα εποπτικά καθήκοντα 
που περιγράφονται στον παρόντα 
κανονισμό, καθώς και των αποτελεσμάτων 
που συνεπάγεται η απαλλαγή από τα εν 
λόγω καθήκοντα. Καθορίζουν επίσης ποια 
εθνική εποπτική αρχή είναι αρμόδια για 
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αποτελεσμάτων που συνεπάγεται η 
απαλλαγή από τα εν λόγω καθήκοντα. 
Καθορίζουν επίσης ποια εθνική εποπτική 
αρχή είναι αρμόδια για την οικονομική 
πιστοποίηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 6.

την οικονομική πιστοποίηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 6.

Or. en

Τροπολογία 240
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν το επιτρέπει η εθνική 
νομοθεσία, και στην προοπτική της 
περιφερειακής συνεργασίας, οι εθνικές 
εποπτικές αρχές μπορούν επίσης να 
συνάπτουν συμφωνίες για την κατανομή 
αρμοδιοτήτων όσον αφορά τα εποπτικά 
καθήκοντα. Κοινοποιούν τις εν λόγω 
συμφωνίες στην Επιτροπή.

5. Όταν το επιτρέπει η εθνική 
νομοθεσία, και στην προοπτική της 
περιφερειακής συνεργασίας, οι εθνικές 
εποπτικές αρχές συνάπτουν επίσης 
συμφωνίες για την κατανομή 
αρμοδιοτήτων όσον αφορά τα εποπτικά 
καθήκοντα. Κοινοποιούν τις εν λόγω 
συμφωνίες στην Επιτροπή. 

Or. en

Τροπολογία 241
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Τα κράτη μέλη, ενεργώντας σύμφωνα με 
την εθνική τους νομοθεσία καθιερώνουν 
μηχανισμούς διαβούλευσης, ώστε οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς, 
περιλαμβανομένων των οργάνων 
εκπροσώπησης των εργαζομένων και 
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επιστημονικών εμπειρογνωμόνων στους 
τομείς του κλίματος και του 
περιβάλλοντος να συμμετέχουν με τον 
δέοντα τρόπο στην υλοποίηση του 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Το 
αποτέλεσμα της εν λόγω διαβούλευσης 
δημοσιοποιείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διατήρηση του προηγούμενου άρθρου 10, που προβλέπει διαβούλευση των ενδιαφερόμενων 
μερών και επικαιροποίησή του με τη δέουσα ανάγκη συμμετοχής και επιστημονικών 
εμπειρογνωμόνων προκειμένου να διασφαλιστούν οι βέλτιστες δράσεις που θα συμβάλουν 
αποτελεσματικά στους στόχους μείωσης των εκπομπών, καθώς και με τις απαραίτητες διατάξεις 
περί διαφάνειας.

Τροπολογία 242
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIα - Φορέας επανεξέτασης 
των επιδόσεων

Or. en

Τροπολογία 243
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 

του ως φορέας επανεξέτασης των 
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επιδόσεων
1. Συστήνεται φορέας επανεξέτασης 
των επιδόσεων με την αρμοδιότητα να 
υλοποιήσει διάφορα καθήκοντα ιδίως σε 
σχέση με τους μηχανισμούς επιδόσεων 
και χρέωσης. Μια μόνιμη δομή θα 
συσταθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) κατά 
τρόπο που να διαχωρίζει —λειτουργικά 
και ιεραρχικά— την εκτέλεση των 
καθηκόντων που σχετίζονται με τον 
μηχανισμό επιδόσεων και το σύστημα 
χρέωσης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού από τη δραστηριότητα του 
Οργανισμού ως αρχής ασφάλειας. 
2. Για την εκτέλεση των καθηκόντων 
του, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ θα έχει την 
απαιτούμενη εμπειρογνωσία αλλά και 
ανεξαρτησία από δημόσια ή ιδιωτικά 
συμφέροντα και θα βασίζεται σε ειδικούς 
πόρους. Η διακυβέρνηση για την 
ενσωμάτωσή του στην υφιστάμενη δομή 
του Οργανισμού θα συνάδει με τον 
[κανονισμό ΦΕΕ].

Or. en

Τροπολογία 244
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5β
Διάρθρωση του Οργανισμού στο πλαίσιο 

της λειτουργίας του ως ΦΕΕ
Για την εκτέλεση των καθηκόντων του 
όσον αφορά την επανεξέταση επιδόσεων, 
ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ διαθέτει:
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α) ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων·
β) διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων·
γ) γνωμοδοτικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων·
δ) συμβούλιο προσφυγών για την 
επανεξέταση των επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 245
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5γ
Καθήκοντα του ρυθμιστικού συμβουλίου 

επανεξέτασης επιδόσεων
1. Το ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων:
α) γνωμοδοτεί και, κατά περίπτωση, 
διατυπώνει σχόλια και τροποποιεί το 
κείμενο των προτάσεων του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων όσον αφορά 
σχέδια γνωμών, συστάσεων και 
αποφάσεων που σχετίζονται με τα 
καθήκοντα που απαριθμούνται στον 
παρόντα κανονισμό, καθώς και με τα 
καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 
5αα, τα οποία εξετάζονται προς έγκριση·
β) στον τομέα της αρμοδιότητάς του, 
παρέχει καθοδήγηση στον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του·
γ) γνωμοδοτεί προς το διοικητικό 
συμβούλιο σχετικά με τον υποψήφιο που 
διορίζεται ως διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 5ζ 
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παράγραφος 2 και, κατά περίπτωση, την 
απαλλαγή από τα καθήκοντά του 
σύμφωνα με το άρθρο 5ζ παράγραφος 6·
δ) εγκρίνει το σχετικό με τις 
δραστηριότητες επανεξέτασης επιδόσεων 
τμήμα του εγγράφου προγραμματισμού, 
το οποίο υποβάλλεται από τον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων στον 
εκτελεστικό διευθυντή σύμφωνα με το 
άρθρο 5η παράγραφος 3 στοιχείο ζ) και 
το άρθρο 117α του [κανονισμού ΦΕΕ]· 
ε) αποφασίζει, αφού λάβει τη 
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, και όσον 
αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες σχετικά 
με την επανεξέταση των επιδόσεων, αν 
θα αποδεχθεί ή όχι τυχόν 
κληροδοτήματα, δωρεές ή επιχορηγήσεις 
από άλλες πηγές της Ένωσης ή 
οποιαδήποτε εθελοντική συνεισφορά από 
τα κράτη μέλη ή τις εθνικές εποπτικές 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 3 του 
παρόντος κανονισμού·
στ) εγκρίνει το ανεξάρτητο τμήμα 
σχετικά με τις ρυθμιστικές 
δραστηριότητες του τμήματος σχετικά με 
την επανεξέταση των επιδόσεων της 
ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης 
δραστηριοτήτων που υποβάλλεται από 
τον διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων 
στον εκτελεστικό διευθυντή σύμφωνα με 
το άρθρο 5η παράγραφος 3 στοιχείο θ) 
και με το άρθρο 118α του [κανονισμού 
ΦΕΕ]·
ζ) επεξεργάζεται και εγκρίνει τις 
διαδικασίες έκδοσης γνωμών, συστάσεων 
και αποφάσεων του Οργανισμού στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 119κα παράγραφος 
4·
η) βάσει πρότασης του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων, θεσπίζει και 
επικαιροποιεί τακτικά τα σχέδια 
επικοινωνίας και διάδοσης σχετικά με 
την επανεξέταση των επιδόσεων τα οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 5κα παράγραφος 
5·
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θ) βάσει πρότασης του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων, εγκρίνει τη 
θέσπιση ή την τροποποίηση των 
εσωτερικών δομών που αφορούν την 
επανεξέταση των επιδόσεων· 
ι) εγκρίνει τη σύναψη συμφωνιών 
συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 5aa 
παράγραφος 3·
ια) ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στον 
διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων·
ιβ) γνωμοδοτεί προς το διοικητικό 
συμβούλιο του Οργανισμού ως προς τη 
σύναψη ρυθμίσεων εργασίας σύμφωνα με 
το άρθρο 5αα παράγραφος 3·
ιγ) βάσει πρότασης του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων, θεσπίζει 
μηχανισμούς και διαδικασίες 
διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους 
που αναφέρονται στο άρθρο 38 και στο 
άρθρο 5κα του παρόντος κανονισμού·
ιδ) γνωμοδοτεί προς την Επιτροπή 
σχετικά τους υποψηφίους που θα 
διοριστούν ως μέλη του συμβουλίου 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 5ιβ. Η 
γνώμη αυτή δεν είναι δεσμευτική.

Or. en

Τροπολογία 246
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5δ
Σύνθεση και ανεξαρτησία του 

ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων

1. Το ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων απαρτίζεται από 
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9 μέλη με δικαίωμα ψήφου και έναν 
εκπρόσωπο της Επιτροπής χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. Κάθε μέλος έχει έναν 
αναπληρωτή. Ο πρόεδρος του 
γνωμοδοτικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων επιλέγεται μεταξύ των μελών 
του. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
του Οργανισμού δεν μπορούν να είναι 
μέλη του ρυθμιστικού συμβουλίου 
επανεξέτασης επιδόσεων. Η διάρκεια της 
θητείας των μελών και των 
αναπληρωτών τους είναι πέντε έτη και 
μπορεί να παραταθεί.
2. Τα μέλη του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων και 
οι αναπληρωτές τους διορίζονται επίσημα 
από την Επιτροπή έπειτα από 
διαβούλευση με τον Eurocontrol και 
κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα μέλη του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων διορίζονται με βάση 
αξιοκρατικά κριτήρια καθώς επίσης με 
βάση τις δεξιότητες και την πείρα 
σχετικά με τη διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας ή την οικονομική ρύθμιση 
των κλάδων δικτύων.
3. Κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων που του ανατίθενται με τον 
παρόντα κανονισμό, το ρυθμιστικό 
συμβούλιο επανεξέτασης επιδόσεων 
ενεργεί ανεξάρτητα και δεν επιζητεί ούτε 
ακολουθεί οδηγίες από καμία κυβέρνηση 
κράτους μέλους, ούτε από την Επιτροπή 
ούτε από άλλη δημόσια ή ιδιωτική 
οντότητα.

Or. en

Τροπολογία 247
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 ε (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5ε
Πρόεδρος του ρυθμιστικού συμβουλίου 

επανεξέτασης επιδόσεων
1. Το ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων εκλέγει, με 
πλειοψηφία δύο τρίτων, πρόεδρο και 
αντιπρόεδρο μεταξύ των μελών του που 
έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο αντιπρόεδρος 
αντικαθιστά τον πρόεδρο σε περίπτωση 
αδυναμίας του τελευταίου να ασκήσει τα 
καθήκοντά του.
2. Η διάρκεια της θητείας του 
προέδρου και του αντιπροέδρου είναι 
δυόμισι έτη, με δυνατότητα ανανέωσης. 
Εάν παύσουν να είναι μέλη του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 
της θητείας τους, η θητεία τους λήγει 
αυτομάτως από τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία.

Or. en

Τροπολογία 248
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5στ
Συνεδριάσεις του ρυθμιστικού 

συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων
1. Οι συνεδριάσεις του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων 
συγκαλούνται από τον πρόεδρό του.
2. Το ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων πραγματοποιεί 
τουλάχιστον δύο τακτικές συνεδριάσεις 
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ανά έτος. Συνέρχεται επίσης κατόπιν 
αιτήματος του προέδρου, της Επιτροπής 
ή του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών 
του.
3. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων λαμβάνει μέρος στις 
συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.
4. Το ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων μπορεί να καλεί 
οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η 
γνώμη παρουσιάζει ενδεχομένως 
ενδιαφέρον να συμμετάσχει στις 
συνεδριάσεις του ως παρατηρητής.
5. Ο Οργανισμός παρέχει 
γραμματειακή υποστήριξη στο 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 249
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5ζ
Κανόνες ψηφοφορίας του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων

1. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 
στον παρόντα κανονισμό, το ρυθμιστικό 
συμβούλιο επανεξέτασης επιδόσεων 
λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία 
των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
2. Κάθε μέλος με δικαίωμα ψήφου το 
οποίο έχει διοριστεί κατά το άρθρο 5γ 
παράγραφος 2 έχει μία ψήφο. Κατά την 
απουσία μέλους, το δικαίωμα ψήφου του 
ασκείται από τον αναπληρωτή του. Οι 
παρατηρητές και ο διευθυντής 
επανεξέτασης επιδόσεων δεν έχουν 
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δικαίωμα ψήφου.
3. Το ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του, ο οποίος ορίζει 
αναλυτικότερα τις ρυθμίσεις που διέπουν 
την ψηφοφορία.

Or. en

Τροπολογία 250
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5η
Διευθυντής επανεξέτασης επιδόσεων

1. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων προσλαμβάνεται ως έκτακτος 
υπάλληλος του Οργανισμού κατά το 
άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό.
2. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων διορίζεται από την Επιτροπή 
κατόπιν ευνοϊκής γνώμης του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων, με βάση αξιοκρατικά 
κριτήρια καθώς επίσης με βάση τις 
δεξιότητες και την πείρα σχετικά με την 
αεροναυπηγική βιομηχανία ή την 
οικονομική ρύθμιση των κλάδων δικτύων 
και κατόπιν ανοικτής και διαφανούς 
διαδικασίας επιλογής. Για τον σκοπό της 
σύναψης της σύμβασης με τον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων, ο Οργανισμός 
εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του 
διοικητικού συμβουλίου.
3. Η θητεία του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων είναι πενταετής. 
Κατά τη διάρκεια των 9 μηνών που 
προηγούνται της λήξης αυτής της 
περιόδου, η Επιτροπή διενεργεί 
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αξιολόγηση. Στην αξιολόγηση, η 
Επιτροπή εξετάζει ιδίως:
α) την απόδοση του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων·
β) τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις 
όσον αφορά την επανεξέταση επιδόσεων 
τα επόμενα έτη.
4. Η Επιτροπή λαμβάνει πλήρως 
υπόψη την αξιολόγηση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3 και έπειτα από 
ευνοϊκή γνώμη του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων, 
μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της 
θητείας του διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων άπαξ και για μέγιστο διάστημα 
πέντε ετών. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων του οποίου η θητεία έχει 
παραταθεί δεν επιτρέπεται να 
συμμετάσχει σε άλλη διαδικασία επιλογής 
για την ίδια θέση στο τέλος της 
παραταθείσας περιόδου.
5. Εάν η θητεία του δεν παραταθεί, ο 
διευθυντής επανεξέτασης επιδόσεων 
εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του 
έως ότου διοριστεί ο διάδοχός του.
6. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων μπορεί να απαλλαγεί από τα 
καθήκοντά του κατόπιν απόφασης της 
Επιτροπής και αφού ληφθεί η ευνοϊκή 
γνώμη του ρυθμιστικού συμβουλίου 
επανεξέτασης επιδόσεων.
7. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων δεν κατέχει επαγγελματική 
θέση ή ευθύνη σε κανέναν πάροχο 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας μετά τη λήξη 
της θητείας του ως διευθυντής 
επανεξέτασης επιδόσεων για τουλάχιστον 
δύο έτη.

Or. en

Τροπολογία 251
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska



AM\1223793EL.docx 157/220 PE680.868v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5θ
Αρμοδιότητες του διευθυντή 

επανεξέτασης επιδόσεων
1. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων λογοδοτεί στο διοικητικό 
συμβούλιο μόνον όσον αφορά θέματα 
διοίκησης και προϋπολογισμού, αλλά 
παραμένει πλήρως ανεξάρτητος όσον 
αφορά τα καθήκοντά του σύμφωνα με 
την παράγραφο 3. Με την επιφύλαξη των 
αντίστοιχων ρόλων του διοικητικού 
συμβουλίου και του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων σε 
σχέση με τα καθήκοντα του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων, ο διευθυντής 
επανεξέτασης επιδόσεων δεν επιζητεί 
ούτε ακολουθεί οδηγίες από καμία 
κυβέρνηση, ούτε από τα θεσμικά όργανα 
της Ένωσης ούτε από οποιαδήποτε άλλη 
δημόσια ή ιδιωτική οντότητα ή πρόσωπο.
2. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων δύναται να παρίσταται στις 
συνεδριάσεις του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων με 
την ιδιότητα του παρατηρητή.
3. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων είναι υπεύθυνος για την 
εκτέλεση των καθηκόντων που αφορούν 
την επανεξέταση των επιδόσεων η οποία 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον του 
παρόντος κανονισμού. Ο διευθυντής 
επανεξέτασης επιδόσεων λαμβάνει υπόψη 
την καθοδήγηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 5β παράγραφος 1 στοιχείο β) και, 
εφόσον προβλέπεται στον παρόντα 
κανονισμό, λαμβάνει υπόψη τις γνώμες 
του ρυθμιστικού συμβουλίου 
επανεξέτασης επιδόσεων. Ειδικότερα, ο 
διευθυντής επανεξέτασης επιδόσεων είναι 
υπεύθυνος:
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α) να διασφαλίζει τη νόμιμη 
εκπροσώπηση του Οργανισμού σε θέματα 
επανεξέτασης επιδόσεων·
β) να επιτελεί την καθημερινή 
διοίκηση των εργασιών για την 
επανεξέταση των επιδόσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της άσκησης 
εξουσιών αρχής σχετικά με μέλη του 
προσωπικού οι θέσεις των οποίων 
συνδέονται με τη λειτουργία του 
Οργανισμού ως ΦΕΕ·
γ) όσον αφορά τους τομείς που 
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις 
εργασίες για την επανεξέταση των 
επιδόσεων, να προετοιμάζει τις εργασίες 
του διοικητικού συμβουλίου, να 
συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις 
εργασίες του διοικητικού συμβουλίου και 
να εφαρμόζει τις αποφάσεις που εκδίδει 
το διοικητικό συμβούλιο σε τομείς που 
σχετίζονται με τη λειτουργία του 
Οργανισμού ως ΦΕΕ·
δ) να καταρτίζει, να διαβουλεύεται, 
να εγκρίνει και να δημοσιεύει γνώμες, 
συστάσεις και αποφάσεις σχετικά με τα 
καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό και τα καθήκοντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5αα·
ε) να εφαρμόζει το σχετικό με τις 
δραστηριότητες επανεξέτασης των 
επιδόσεων τμήμα του εγγράφου 
προγραμματισμού, το οποίο αναφέρεται 
στο άρθρο 117α του [κανονισμού ΦΕΕ]·
στ) να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, 
ιδίως όσον αφορά την έγκριση 
εσωτερικών διοικητικών οδηγιών και τη 
δημοσίευση ανακοινώσεων, με σκοπό τη 
διασφάλιση της λειτουργίας των 
εργασιών του Οργανισμού για την 
επανεξέταση των επιδόσεων σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό·
ζ) να εκπονεί, σε ετήσια βάση, το 
σχετικό με τις δραστηριότητες 
επανεξέτασης των επιδόσεων τμήμα του 
εγγράφου προγραμματισμού το οποίο 
αναφέρεται στο άρθρο 117α του 
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[κανονισμού ΦΕΕ] και το οποίο 
υποβάλλεται στον εκτελεστικό διευθυντή 
του Οργανισμού και ενσωματώνεται στο 
σχέδιο εγγράφου προγραμματισμού του 
Οργανισμού. Κάθε τροποποίηση 
στοιχείου που σχετίζεται με την 
επανεξέταση των επιδόσεων 
πραγματοποιείται μόνο κατόπιν έγκρισης 
από τον διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων·
η) το σχετικό με τις δραστηριότητες 
επανεξέτασης των επιδόσεων τμήμα του 
ετήσιου προγράμματος εργασιών στο 
έγγραφο προγραμματισμού περιλαμβάνει 
λεπτομερείς στόχους και αναμενόμενα 
αποτελέσματα με δείκτες επιδόσεων. 
Περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των 
προς χρηματοδότηση δράσεων και 
αναφέρει τους οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους που διατίθενται για 
κάθε δράση, σύμφωνα με τις αρχές 
κατάρτισης και διαχείρισης του 
προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων. 
Το σχετικό με τις δραστηριότητες 
επανεξέτασης των επιδόσεων τμήμα του 
ετήσιου προγράμματος εργασιών 
συμβαδίζει με το τμήμα σχετικά με την 
επανεξέταση των επιδόσεων του 
πολυετούς προγράμματος εργασιών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4. Καθορίζει 
με σαφήνεια τα καθήκοντα που 
προστίθενται, τροποποιούνται ή 
καταργούνται σε σχέση με το 
προηγούμενο οικονομικό έτος·
θ) στο σχετικό με τις δραστηριότητες 
επανεξέτασης των επιδόσεων τμήμα του 
πολυετούς προγράμματος εργασιών 
καθορίζεται ο συνολικός στρατηγικός 
προγραμματισμός, ο οποίος περιλαμβάνει 
στόχους, αναμενόμενα αποτελέσματα και 
δείκτες επιδόσεων. Καθορίζει επίσης τον 
προγραμματισμό των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένου του πολυετούς 
προϋπολογισμού και του 
προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων. Ο 
προγραμματισμός των πόρων 
επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Ο 
στρατηγικός προγραμματισμός 
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επικαιροποιείται κατά περίπτωση, ιδίως 
για την αντιμετώπιση θεμάτων που 
προκύπτουν από την αξιολόγηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 5κστ παράγραφος 
1·
ι) να καταρτίζει προσωρινό σχέδιο 
προβλέψεων εσόδων και δαπανών για την 
επανεξέταση των επιδόσεων σύμφωνα με 
το άρθρο 120α παράγραφος 7 και να 25γ 
του [κανονισμού ΦΕΕ] και το υποβάλλει 
στον εκτελεστικό διευθυντή του 
Οργανισμού και να εκτελεί τα έσοδα και 
τις δαπάνες για την επανεξέταση των 
επιδόσεων. Κάθε τροποποίηση στοιχείου 
που σχετίζεται με την επανεξέταση των 
επιδόσεων πραγματοποιείται μόνο 
κατόπιν έγκρισης από τον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων·
ια) να καταρτίζει, σε ετήσια βάση, το 
σχέδιο του σχετικού με τις 
δραστηριότητες επανεξέτασης των 
επιδόσεων τμήματος της ενοποιημένης 
ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου 
τμήματος που αφορά τις ρυθμιστικές 
δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με 
την επανεξέταση των επιδόσεων και ενός 
τμήματος για τα χρηματοοικονομικά και 
διοικητικά θέματα, και να το υποβάλλει 
στον εκτελεστικό διευθυντή του 
Οργανισμού ώστε να ενσωματωθεί στην 
ενοποιημένη ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων. Κάθε τροποποίηση 
στοιχείου που σχετίζεται με την 
επανεξέταση των επιδόσεων 
πραγματοποιείται μόνο κατόπιν έγκρισης 
από τον διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων·
ιβ) το σχετικό με τις δραστηριότητες 
επανεξέτασης των επιδόσεων τμήμα της 
ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης 
δραστηριοτήτων περιλαμβάνει ένα 
ανεξάρτητο τμήμα για τις ρυθμιστικές 
δραστηριότητες και ένα τμήμα για τα 
χρηματοοικονομικά και διοικητικά 
θέματα. Το ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων εγκρίνει το 
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ανεξάρτητο τμήμα που αφορά τις 
ρυθμιστικές δραστηριότητες προτού αυτό 
υποβληθεί στον εκτελεστικό διευθυντή 
δράση του Οργανισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 5β παράγραφος 1 στοιχείο ε)·
ιγ) σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες 
του Οργανισμού στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ, να καταρτίζει, 
σε συντονισμό με τον εκτελεστικό 
διευθυντή του Οργανισμού, σχέδιο 
δράσης σε συνέχεια των πορισμάτων 
εσωτερικών ή εξωτερικών εκθέσεων 
ελέγχου και αξιολογήσεων, καθώς και 
των ερευνών της OLAF, και να υποβάλλει 
έκθεση προόδου δύο φορές ετησίως στην 
Επιτροπή και να υποβάλλει τακτικά 
εκθέσεις προόδου στο διοικητικό 
συμβούλιο·
ια) να καταρτίζει πρόταση για τη 
θέσπιση μηχανισμών και διαδικασιών 
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
που αναφέρονται στο άρθρο 38 του 
παρόντος κανονισμού, η οποία 
υποβάλλεται προς έγκριση στο 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων·
ιδ) να προτείνει προς έγκριση από το 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων τη διαμόρφωση ή 
τροποποίηση των εσωτερικών δομών που 
αφορούν την επανεξέταση των 
επιδόσεων·
ιε) να καταρτίζει τα προσχέδια 
επικοινωνίας και διάδοσης σχετικά με 
την επανεξέταση επιδόσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 5κα παράγραφος 
5, τα οποία υποβάλλονται στο διοικητικό 
συμβούλιο προς έγκριση κατόπιν της 
ευνοϊκής γνώμης του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων.
ιστ) αποφασίζει αν είναι αναγκαία για 
την αποτελεσματική και επαρκή άσκηση 
των καθηκόντων του Οργανισμού στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ η 
τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων 
τοπικών γραφείων σε ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη. Για τις αποφάσεις που 
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αναφέρονται στα πρώτα εδάφια 
απαιτείται η εκ των προτέρων 
συγκατάθεση του ρυθμιστικού κάπρος 
επανεξέτασης επιδόσεων και, κατά 
περίπτωση, του κράτους μέλους όπου 
πρόκειται να εγκατασταθεί το τοπικό 
γραφείο. Στις εν λόγω αποφάσεις 
διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των 
δραστηριοτήτων που πρόκειται να 
αναλάβει το τοπικό γραφείο ή το 
συστεγαζόμενο προσωπικό, ώστε να 
αποφεύγονται τα περιττά έξοδα και η 
επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων του 
Οργανισμού.
4. Για τους σκοπούς της 
παραγράφου 3 στοιχείο δ), οι γνώμες, οι 
συστάσεις και οι αποφάσεις του 
Οργανισμού στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, οι οποίες αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό, εκδίδονται μόνον 
εφόσον ληφθεί η ευνοϊκή γνώμη του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων, προτού υποβάλει στο 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων σχέδια γνωμών, συστάσεων ή 
αποφάσεων για ψηφοφορία, υποβάλλει 
προτάσεις για τα σχέδια γνωμών, 
συστάσεων ή αποφάσεων στη σχετική 
ομάδα εργασίας προς διαβούλευση 
αρκετά νωρίτερα.
Ο διευθυντής επανεξέτασης επιδόσεων 
λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις 
τροποποιήσεις που διατυπώνει το 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων και υποβάλλει εκ νέου το 
αναθεωρημένο σχέδιο γνώμης, σύστασης 
ή απόφασης στο ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων για να λάβει την 
ευνοϊκή γνώμη του. Όταν ο διευθυντής 
επανεξέτασης επιδόσεων παρεκκλίνει από 
τις παρατηρήσεις και τις τροποποιήσεις 
που έλαβε από το ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων ή τις 
απορρίπτει, υποβάλλει δεόντως 
αιτιολογημένη γραπτή εξήγηση. Ο 
διευθυντής επανεξέτασης επιδόσεων 
δύναται να αποσύρει υποβληθέντα σχέδια 
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γνωμών, συστάσεων ή αποφάσεων, 
εφόσον υποβάλει δεόντως αιτιολογημένη 
γραπτή εξήγηση στις περιπτώσεις όπου 
διαφωνεί με τις τροποποιήσεις που 
υπέβαλε το ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων. Σε περίπτωση 
ανάκλησης σχεδίου γνώμης, σύστασης ή 
απόφασης, ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων μπορεί να εκδώσει νέο σχέδιο 
γνώμης, σύστασης ή απόφασης σύμφωνα 
με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 
5β παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο 
δεύτερο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου.
Εάν το ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων δεν διατυπώσει 
ευνοϊκή γνώμη για εκ νέου υποβαλλόμενο 
κείμενο σχεδίου γνώμης, σύστασης ή 
απόφασης, επειδή οι παρατηρήσεις του 
και οι τροποποιήσεις του δεν έχουν 
αποτυπωθεί καταλλήλως στο εκ νέου 
υποβαλλόμενο κείμενο, ο διευθυντής 
επανεξέτασης επιδόσεων μπορεί να 
αναθεωρήσει περαιτέρω το κείμενο του 
σχεδίου γνώμης, σύστασης ή απόφασης 
σύμφωνα με τις τροποποιήσεις και τις 
παρατηρήσεις που προτείνει το 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων προκειμένου να λάβει την 
ευνοϊκή γνώμη του τελευταίου, χωρίς να 
χρειάζεται να παράσχει πρόσθετο γραπτό 
σκεπτικό.

Or. en

Τροπολογία 252
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5ι
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Καθήκοντα και λειτουργίες του 
γνωμοδοτικού συμβουλίου επανεξέτασης 

επιδόσεων
1. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων:
α) ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά 
με τις εργασίες των εθνικών εποπτικών 
αρχών και τις αρχές, τις βέλτιστες 
πρακτικές και τις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, καθώς και όσον αφορά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·
β) γνωμοδοτεί και διατυπώνει 
συστάσεις σχετικά με το υλικό 
καθοδήγησης που πρέπει να εκδίδει ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ. Οι γνώμες και οι συστάσεις 
του γνωμοδοτικού συμβουλίου 
επανεξέτασης επιδόσεων δεν είναι 
δεσμευτικές.
2. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων συνέρχεται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι οι εθνικές εποπτικές 
αρχές διαβουλεύονται και συνεργάζονται 
σε ένα δίκτυο.
3. Ο πρόεδρος του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων και 
ο διευθυντής επανεξέτασης επιδόσεων 
μπορούν να συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις του γνωμοδοτικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων και 
μπορούν να διατυπώνουν συστάσεις στις 
εθνικές εποπτικές αρχές που έχουν 
συγκληθεί ως το γνωμοδοτικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων, κατά 
περίπτωση, για θέματα που σχετίζονται 
με την εμπειρογνωσία τους σχετικά με 
τον μηχανισμό επιδόσεων και το σύστημα 
χρέωσης που αναφέρονται στον παρόντα 
κανονισμό.
4. Με την επιφύλαξη των κανόνων 
σχετικά με τα δεδομένα οι οποίοι 
προβλέπονται στο άρθρο 31 του 
[τροποποιημένου SES2+] και στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου, ο Οργανισμός παρέχει 
γραμματειακή υποστήριξη στο 
γνωμοδοτικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων και υποστηρίζει την 
ανταλλαγή των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μεταξύ 
των μελών του γνωμοδοτικού συμβουλίου 
επανεξέτασης επιδόσεων, τηρώντας την 
εμπιστευτικότητα των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών των παρόχων 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Or. en

Τροπολογία 253
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5ια
Σύνθεση του γνωμοδοτικού συμβουλίου 

επανεξέτασης επιδόσεων
1. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων απαρτίζεται 
από:
α) έναν ανώτερο εκπρόσωπο των 
εθνικών εποπτικών αρχών που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος 
κανονισμού και έναν αναπληρωτή ανά 
κράτος μέλος οι οποίοι επιλέγονται από 
το εν ενεργεία ανώτερο προσωπικό και 
διορίζονται αμφότεροι από την εθνική 
εποπτική αρχή·
β) έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου και έναν 
αναπληρωτή του·
γ) τρεις εκπροσώπους παρόχων 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, εμπορικών ή 
μη εμπορικών πολιτικών χρηστών του 
εναέριου χώρου και διαχειριστών 
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αερολιμένων χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων εκλέγει πρόεδρο 
και αντιπρόεδρο μεταξύ των μελών του. 
Ο αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον πρόεδρο 
σε περίπτωση αδυναμίας του τελευταίου 
να ασκήσει τα καθήκοντά του. Η 
διάρκεια της θητείας του προέδρου και 
του αντιπροέδρου είναι δυόμισι έτη, με 
δυνατότητα ανανέωσης. Εάν παύσουν να 
είναι μέλη του γνωμοδοτικού συμβουλίου 
επανεξέτασης επιδόσεων οποτεδήποτε 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους, η 
θητεία τους λήγει αυτομάτως από τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία.

Or. en

Τροπολογία 254
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 ιβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25ιβ
Εξουσίες του συμβουλίου προσφυγών για 

την επανεξέταση των επιδόσεων
1. Το συμβούλιο προσφυγών για την 
επανεξέταση των επιδόσεων είναι 
αρμόδιο να αποφαίνεται επί των 
προσφυγών που ασκούνται κατά των 
αποφάσεων που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό. Το συμβούλιο 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων συνέρχεται οσάκις είναι 
απαραίτητο.
2. Οι αποφάσεις του συμβουλίου 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία 
τουλάχιστον τεσσάρων από τα έξι μέλη 
του.
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Τροπολογία 255
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 ιγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 ιγ
Μέλη του συμβουλίου προσφυγών για την 

επανεξέταση των επιδόσεων
1. Το συμβούλιο προσφυγών για την 
επανεξέταση των επιδόσεων απαρτίζεται 
από έξι μέλη και έξι αναπληρωτές που 
επιλέγονται μεταξύ των εν ενεργεία ή 
πρώην ανώτερων στελεχών των εθνικών 
εποπτικών αρχών που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, των 
αρχών ανταγωνισμού ή άλλων ενωσιακών 
ή εθνικών θεσμικών οργάνων με συναφή 
πείρα στον κλάδο της αεροπορίας. Το 
συμβούλιο προσφυγών για την 
επανεξέταση των επιδόσεων ορίζει τον 
πρόεδρό του.
2. Τα μέλη του συμβουλίου 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων διορίζονται επισήμως από την 
Επιτροπή, μετά από δημόσια πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατόπιν 
διαβούλευσης με το ρυθμιστικό 
συμβούλιο επανεξέτασης επιδόσεων.
3. Τα μέλη του συμβουλίου 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων δεσμεύονται να ενεργούν 
ανεξάρτητα και υπέρ του δημόσιου 
συμφέροντος. Προς τούτο, υποβάλλουν 
δήλωση δεσμεύσεων και δήλωση 
συμφερόντων όπου καταδεικνύεται είτε η 
απουσία οιουδήποτε συμφέροντος, το 
οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να 
επηρεάσει την ανεξαρτησία τους είτε η 
ύπαρξη τυχόν άμεσου ή έμμεσου 
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συμφέροντος το οποίο μπορεί 
ενδεχομένως να επηρεάσει την 
ανεξαρτησία τους. Οι εν λόγω δηλώσεις 
δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο.
4. Η θητεία των μελών του 
συμβουλίου προσφυγών για την 
επανεξέταση των επιδόσεων διαρκεί 
πέντε έτη. Η θητεία αυτή είναι 
ανανεώσιμη άπαξ.
5. Τα μέλη του συμβουλίου 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων είναι ανεξάρτητα κατά τη 
λήψη των αποφάσεών τους. Δεν 
δεσμεύονται από υποδείξεις. Δεν ασκούν 
άλλα καθήκοντα εντός του Οργανισμού, 
στο διοικητικό συμβούλιο του 
Οργανισμού ή στο γνωμοδοτικό 
συμβούλιο επανεξέτασης επιδόσεων. 
Μέλος του συμβουλίου προσφυγών για 
την επανεξέταση των επιδόσεων δεν είναι 
δυνατό να παυθεί από τα καθήκοντά του 
κατά τη διάρκεια της θητείας του, εκτός 
εάν κριθεί ένοχο σοβαρού παραπτώματος 
και η Επιτροπή λάβει σχετική απόφαση 
κατόπιν γνωμοδότησης του διοικητικού 
συμβουλίου.
6. Το συμβούλιο προσφυγών για την 
επανεξέταση των επιδόσεων εγκρίνει και 
δημοσιεύει τον εσωτερικό κανονισμό του. 
Ο εν λόγω κανονισμός καθορίζει 
λεπτομερώς τις ρυθμίσεις που διέπουν 
την οργάνωση και τη λειτουργία του 
συμβουλίου προσφυγών για την 
επανεξέταση των επιδόσεων, καθώς και 
τους κανόνες που εφαρμόζονται στις 
προσφυγές που ασκούνται ενώπιον του 
συμβουλίου προσφυγών για την 
επανεξέταση των επιδόσεων σύμφωνα με 
τα άρθρα 5ια έως 5ιθ. Το συμβούλιο 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων κοινοποιεί στην Επιτροπή το 
σχέδιο εσωτερικού κανονισμού του, 
καθώς και κάθε σημαντική τροποποίηση 
επ’ αυτού. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί 
σχετικά με τους κανόνες αυτούς εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής της κοινοποίησης.
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Τροπολογία 256
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 ιδ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5ιδ
Αποκλεισμός και εξαίρεση από το 

συμβούλιο προσφυγών για την 
επανεξέταση των επιδόσεων

1. Τα μέλη του συμβουλίου 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων δεν συμμετέχουν στην 
εκδίκαση προσφυγής στην οποία έχουν 
προσωπικό συμφέρον ή στην οποία είχαν 
προηγουμένως παρέμβει ως 
αντιπρόσωποι ενός εκ των διαδίκων ή 
εάν συνέπραξαν στην έκδοση της 
απόφασης κατά της οποίας στρέφεται η 
προσφυγή.
2. Εάν μέλος του συμβουλίου 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων κρίνει ότι δεν θα πρέπει να 
συμμετάσχει στην εκδίκαση προσφυγής 
για έναν από τους λόγους της 
παραγράφου 1 ή για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο, ενημερώνει σχετικά το συμβούλιο 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων.
3. Κάθε διάδικος στην εκδίκαση 
προσφυγής μπορεί να αιτηθεί την 
εξαίρεση μέλους του συμβουλίου 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων για οποιονδήποτε από τους 
λόγους της παραγράφου 1 ή εάν υπάρχουν 
υπόνοιες μεροληψίας του εν λόγω μέλους. 
Η αίτηση εξαίρεσης είναι απαράδεκτη 
εάν ο συγκεκριμένος διάδικος προχώρησε 
σε διαδικαστικές πράξεις μολονότι 
γνώριζε ήδη τον λόγο εξαίρεσης. Η 
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αίτηση εξαίρεσης δεν είναι δυνατόν να 
βασίζεται στην ιθαγένεια των μελών.
4. Το συμβούλιο προσφυγών για την 
επανεξέταση των επιδόσεων αποφασίζει 
επί των ληπτέων μέτρων στις 
περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3, 
χωρίς τη συμμετοχή του οικείου μέλους. 
Για τους σκοπούς της λήψης της 
απόφασης αυτής, το οικείο μέλος 
αντικαθίσταται στο συμβούλιο 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων από τον αναπληρωτή του. Εάν 
και το αναπληρωματικό μέλος εμπίπτει 
στις εν λόγω περιπτώσεις, ο πρόεδρος 
διορίζει αντικαταστάτη από τους 
διαθέσιμους αναπληρωτές.

Or. en

Τροπολογία 257
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 ιε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5ιε
Αποφάσεις εκδιδόμενες από τον 

Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ οι οποίες υπόκεινται σε 

προσφυγή
1. Κατά αποφάσεων τις οποίες 
λαμβάνει ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό χωρεί προσφυγή.
2. Προσφυγή που ασκείται δυνάμει 
της παραγράφου 1 δεν έχει ανασταλτικό 
αποτέλεσμα. Ωστόσο, το συμβούλιο 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων δύναται να αναστείλει την 
εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, 
εάν κρίνει ότι το επιβάλλουν οι 
περιστάσεις.
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3. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ δημοσιεύει τις 
αποφάσεις που λαμβάνει το συμβούλιο 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 258
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 ιστ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5ιστ
Πρόσωπα που νομιμοποιούνται να 

ασκήσουν προσφυγή
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί 
να ασκήσει προσφυγή κατά απόφασης η 
οποία του απευθύνεται και την οποία έχει 
εκδώσει ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ, ή κατά 
απόφασης την οποία έχει εκδώσει ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως φορέα επανεξέτασης των 
επιδόσεων και η οποία, μολονότι 
απευθύνεται σε άλλο πρόσωπο, αφορά 
άμεσα και ατομικά το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο. Οι διάδικοι στη διαδικασία 
μπορούν να καθίστανται διάδικοι στη 
διαδικασία προσφυγής.

Or. en

Τροπολογία 259
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 ιζ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5ιζ
Προθεσμία και τύπος

Η προσφυγή περιλαμβάνει υπόμνημα 
όπου εκτίθενται οι λόγοι της προσφυγής 
και κατατίθεται εγγράφως στον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της απόφασης στον 
ενδιαφερόμενο ή, ελλείψει κοινοποίησης, 
εντός δύο μηνών από την ημέρα κατά την 
οποία ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ δημοσίευσε την 
απόφασή του. Το συμβούλιο προσφυγών 
αποφασίζει επί της προσφυγής εντός 
τεσσάρων μηνών από την άσκησή της.

Or. en

Τροπολογία 260
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 ιη (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5ιη
Προδικαστική αναθεώρηση

1. Πριν από την εξέταση της 
προσφυγής, το συμβούλιο προσφυγών για 
την επανεξέταση των επιδόσεων παρέχει 
στον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ τη δυνατότητα 
αναθεώρησης της απόφασής του. Εάν ο 
διευθυντής επανεξέτασης επιδόσεων 
κρίνει την προσφυγή βάσιμη, διορθώνει 
την απόφαση εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίησή της από το συμβούλιο 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων. Η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται όταν η διαδικασία 
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προσφυγής, διεξάγεται κατ' αντιδικία.
2. Εάν η απόφαση δεν διορθωθεί, το 
συμβούλιο προσφυγών για την 
επανεξέταση των επιδόσεων αποφασίζει 
στη συνέχεια αν θα αναστείλει ή όχι την 
εκτέλεση της απόφασης κατά το άρθρο 
114ιδ παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 261
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 ιθ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5ιθ
Εξέταση προσφυγών

1. Το συμβούλιο προσφυγών για την 
επανεξέταση των επιδόσεων αξιολογεί αν 
η προσφυγή είναι παραδεκτή και βάσιμη.
2. Κατά την εξέταση της προσφυγής 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, το 
συμβούλιο προσφυγών για την 
επανεξέταση των επιδόσεων ενεργεί 
ταχέως.
Το τμήμα προσφυγών καλεί τους 
διαδίκους, οσάκις απαιτείται, να 
καταθέσουν, εντός καθορισμένης 
προθεσμίας, γραπτές παρατηρήσεις επί 
των κοινοποιήσεων που τους έχει 
απευθύνει ή επί των προτάσεων των 
λοιπών διαδίκων. Το συμβούλιο 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων μπορεί να αποφασίσει να 
διεξαγάγει ακρόαση, είτε αυτεπάγγελτα 
είτε κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος 
ενός εκ των διαδίκων.

Or. en



PE680.868v01-00 174/220 AM\1223793EL.docx

EL

Τροπολογία 262
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 κ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5κ
Αποφάσεις επί της προσφυγής

Αν το συμβούλιο προσφυγών για την 
επανεξέταση των επιδόσεων κρίνει την 
προσφυγή απαράδεκτη ή αβάσιμη, 
απορρίπτει την προσφυγή. Αν το 
συμβούλιο προσφυγών για την 
επανεξέταση των επιδόσεων κρίνει ότι η 
προσφυγή είναι παραδεκτή και βάσιμη, 
παραπέμπει την υπόθεση στον Οργανισμό 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ. 
Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ λαμβάνει νέα 
αιτιολογημένη απόφαση έχοντας υπόψη 
την απόφαση του συμβουλίου προσφυγών 
για την επανεξέταση των επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 263
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 κα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5κα
Προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου

1. Η άσκηση προσφυγής ενώπιον του 
Δικαστηρίου για την ακύρωση απόφασης 
που εξέδωσε ο Οργανισμός στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ σύμφωνα με 
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τον παρόντα κανονισμό, καθώς και για 
παράλειψη εντός των ισχυουσών 
προθεσμιών είναι δυνατή μόνον αφού 
εξαντληθούν οι διαδικασίες προσφυγής 
που αναφέρονται στα άρθρα 5ια έως 5ιθ.
2. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ λαμβάνει όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με 
τις αποφάσεις του Δικαστηρίου.

Or. en

Τροπολογία 264
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 κβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5κβ
Διαφάνεια, επικοινωνία και διαδικασίες 

έκδοσης γνωμών, συστάσεων και 
αποφάσεων του Οργανισμού στο πλαίσιο 

της λειτουργίας του ως ΦΕΕ
1. Κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του, ο Οργανισμός στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
διαβουλεύεται εκτενώς, σε πρώιμο 
στάδιο, με τους ενδιαφερόμενους που 
απαριθμούνται στο άρθρο 
38 παράγραφος 3 του παρόντος 
κανονισμού και, κατά περίπτωση, με τις 
αρχές ανταγωνισμού, με την επιφύλαξη 
των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, με 
ανοικτό και διαφανή τρόπο. Σύμφωνα με 
το άρθρο 38 του παρόντος κανονισμού, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ θεσπίζει μηχανισμούς 
διαβούλευσης για την κατάλληλη 
συμμετοχή των εν λόγω ενδιαφερομένων. 
Για τον σκοπό αυτόν, ο διευθυντής 
επανεξέτασης επιδόσεων καταρτίζει 
πρόταση για τους εν λόγω μηχανισμούς 
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και, αφού λάβει την ευνοϊκή γνώμη του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων επί του σχεδίου, το υποβάλλει 
στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση.
2. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ μεριμνά ώστε να 
παρέχεται στο κοινό και σε κάθε 
ενδιαφερόμενο μέρος, οσάκις ενδείκνυται, 
αντικειμενική, αξιόπιστη και εύκολα 
προσβάσιμη πληροφόρηση, ιδίως όσον 
αφορά τα αποτελέσματα των εργασιών 
του. Όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά 
των συνεδριάσεων διαβούλευσης 
δημοσιοποιούνται.
3. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ δημοσιοποιεί, 
στον ιστότοπό του, τουλάχιστον την 
ημερήσια διάταξη, τα συνοδευτικά 
έγγραφα και, κατά περίπτωση, τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων και του συμβουλίου 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων.
4. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ θεσπίζει και 
δημοσιεύει κατάλληλες και αναλογικές 
διαδικασίες για την έκδοση γνωμών, 
συστάσεων και αποφάσεων του 
Οργανισμού στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που καθορίζεται στο άρθρο 5β 
παράγραφος 1 στοιχείο στ). Με τις 
διαδικασίες αυτές: α) εξασφαλίζεται ότι ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ δημοσιεύει έγγραφα και 
διαβουλεύεται ευρέως με τους 
ενδιαφερομένους, σύμφωνα με 
χρονοδιάγραμμα και διαδικασία που 
περιλαμβάνει και την υποχρέωση του 
Οργανισμού στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ να απαντά εγγράφως στη 
διαδικασία διαβούλευσης· β) 
εξασφαλίζεται ότι πριν λάβει οποιαδήποτε 
ατομική απόφαση κατά τον παρόντα 
κανονισμό και τον παρόντα κανονισμό, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
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του ως ΦΕΕ ενημερώνει κάθε 
ενδιαφερόμενο μέρος σχετικά με την 
πρόθεσή του να εγκρίνει την εν λόγω 
απόφαση, και ορίζει προθεσμία εντός της 
οποίας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 
διατυπώσει τις απόψεις του για το θέμα, 
λαμβανόμενου πλήρως υπόψη του 
επείγοντος χαρακτήρα, της 
πολυπλοκότητας και των ενδεχόμενων 
συνεπειών του θέματος· γ) εξασφαλίζεται 
ότι οι ατομικές αποφάσεις του 
Οργανισμού στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ αναφέρουν τους λόγους 
στους οποίους βασίζονται, προκειμένου 
να καταστεί δυνατή η άσκηση προσφυγής 
επί της ουσίας· δ) όταν ο Οργανισμός, στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, 
εκδίδει απόφαση, εξασφαλίζεται η 
ενημέρωση του φυσικού ή νομικού 
προσώπου στο οποίο απευθύνεται η 
απόφαση, καθώς και οποιουδήποτε άλλου 
μέρους ενεχομένου στη διαδικασία, για τα 
ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή του 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού· ε) 
καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους 
κοινοποιούνται οι αποφάσεις στους 
ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τα διαθέσιμα 
μέσα προσφυγής που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.
5. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ μπορεί να 
αναλαμβάνει δραστηριότητες 
επικοινωνίας με δική του πρωτοβουλία 
εντός των αρμοδιοτήτων του για την 
επανεξέταση επιδόσεων και στο πλαίσιο 
αυτό εκπροσωπείται από τον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων. Η διάθεση 
πόρων για δραστηριότητες επικοινωνίας 
δεν θίγει την αποτελεσματική άσκηση 
των καθηκόντων που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό. Οι δραστηριότητες 
επικοινωνίας διεξάγονται σύμφωνα με τα 
συναφή σχέδια επικοινωνίας και 
διάδοσης που εγκρίνονται από το 
διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το 
άρθρο 5β παράγραφος 1 στοιχείο ζ)»·
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Or. en

Τροπολογία 265
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 κγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5κγ
Προϋπολογισμός του Οργανισμού για τα 

καθήκοντά του ως ΦΕΕ
1. Ο Οργανισμός καταχωρίζει τα 
έσοδα και τις δαπάνες για την 
επανεξέταση των επιδόσεων χωριστά από 
τα λοιπά έσοδα και δαπάνες. Τα εν λόγω 
έσοδα και δαπάνες είναι ισοσκελισμένα, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 και με την 
επιφύλαξη της εν λόγω παραγράφου.
2. Τα πλεονάσματα που εμφανίζονται 
στον λογαριασμό ο οποίος αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 μεταφέρονται στο 
αποθεματικό κεφάλαιο που έχει συσταθεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 6. Οι ζημίες 
που εμφανίζονται στον λογαριασμό ο 
οποίος αναφέρεται στην παράγραφο 1 
καλύπτονται με μεταφορές από το εν 
λόγω αποθεματικό κεφάλαιο. Όταν 
εμφανίζεται επανειλημμένα σημαντικό 
θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα του 
προϋπολογισμού, αναθεωρείται το 
επίπεδο των τελών και των δικαιωμάτων 
που αναφέρονται στο άρθρο 5κε 
παράγραφος 3 στοιχεία α) και δ).
3. Τα έσοδα του Οργανισμού για τα 
καθήκοντά του ως ΦΕΕ περιλαμβάνουν:
α) τέλη που εισπράττει ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
από τους ορισθέντες παρόχους 
υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 
για υπηρεσίες σε σχέση με την 
αξιολόγηση του σχεδίου επιδόσεων, τον 
καθορισμό στόχων και την 
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παρακολούθηση·
β) ετήσιες συνεισφορές που 
καταβάλλονται από τους ορισθέντες 
παρόχους υπηρεσιών ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας, με βάση τις ετήσιες 
εκτιμώμενες δαπάνες που σχετίζονται με 
τις δραστηριότητες για την επανεξέταση 
των επιδόσεων τις οποίες θα 
διεκπεραιώνει ο Οργανισμός στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, όπως 
απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό 
για κάθε κατηγορία ορισθέντων παρόχων 
υπηρεσιών ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας·
γ) οποιαδήποτε εθελοντική 
χρηματοδοτική συνεισφορά από τα κράτη 
μέλη ή τις εθνικές εποπτικές αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος 
κανονισμού·
δ) χρεώσεις για δημοσιεύσεις και 
κάθε άλλη υπηρεσία την οποία παρέχει ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ·
ε) οποιαδήποτε συνεισφορά τρίτων 
χωρών ή άλλων φορέων, υπό τον όρο ότι 
η εν λόγω συνεισφορά δεν θίγει την 
ανεξαρτησία και την αμεροληψία του 
Οργανισμού στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ.
4. Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του 
Οργανισμού για τα καθήκοντά του ως 
ΦΕΕ αποτελούν αντικείμενο προβλέψεων 
για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο 
συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος, και 
εγγράφονται στον προϋπολογισμό του.
5. Τα έσοδα που εισπράττει ο 
Οργανισμός για τα καθήκοντά του ως 
ΦΕΕ δεν πρέπει να διακυβεύουν την 
ουδετερότητα, την ανεξαρτησία ή την 
αντικειμενικότητά του.
6. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ συστήνει 
αποθεματικό κεφάλαιο το οποίο να 
καλύπτει ένα έτος των δαπανών 
λειτουργίας του, ώστε να εξασφαλίζεται η 
συνέχεια των δραστηριοτήτων του και η 
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εκτέλεση των καθηκόντων του. Το εν 
λόγω αποθεματικό κεφάλαιο 
επανεξετάζεται σε ετήσια βάση ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι περιορίζεται στις 
ετήσιες ανάγκες.
7. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων καταρτίζει, σε ετήσια βάση, 
σχέδιο πρόβλεψης των εσόδων και 
δαπανών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων για το επόμενο έτος, 
συνοδευόμενο από τον κατάλογο των 
θέσεων για την επανεξέταση των 
επιδόσεων και τα υποβάλλει στον 
εκτελεστικό διευθυντή ώστε να 
ενσωματωθούν στο σχέδιο κατάστασης 
προβλέψεων των εσόδων και δαπανών 
του Οργανισμού που αναφέρεται στην 
παράγραφο 6.
8. Οι ετήσιες συνεισφορές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο 
β) εισπράττονται για χρονικό 
διάστημα πέντε οικονομικών ετών. Για 
τον σκοπό αυτόν, οι ετήσιες συνεισφορές 
καταβάλλονται για πρώτη φορά έως τις 
31 Μαρτίου ([XXXX — έτος] — 
Υπηρεσία Εκδόσεων να προστεθεί το 
πρώτο οικονομικό έτος που αρχίζει μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού), για το εν λόγω οικονομικό 
έτος, και την 31η Μαρτίου καθενός από 
τα επόμενα τέσσερα οικονομικά έτη, για 
τα εν λόγω οικονομικά έτη αντίστοιχα. 
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 36 και το άρθρο 
5κστ για τη συμπλήρωση ορισμένων μη 
βασικών στοιχείων της νομοθετικής 
πράξης, ως προς τον υπολογισμό της 
ετήσιας συνεισφοράς των ορισθέντων 
παρόχων υπηρεσιών ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας που προβλέπεται στην 
παρούσα παράγραφο.

Or. en
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Τροπολογία 266
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 κδ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5κδ
Αξιολόγηση

1. Σε συνδυασμό με την αξιολόγηση 
που αναφέρεται στο άρθρο 43 του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στον εν 
λόγω κανονισμό, προβαίνει σε αξιολόγηση 
προκειμένου να εξετάσει τις επιδόσεις του 
Οργανισμού ως ΦΕΕ σε σχέση με τους 
στόχους, τα καθήκοντα και τις εξουσίες 
του. Στην αξιολόγηση εξετάζονται 
ειδικότερα η ενδεχόμενη ανάγκη 
τροποποίησης των καθηκόντων και των 
εξουσιών του Οργανισμού στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, καθώς και 
οι δημοσιονομικές επιπτώσεις τυχόν 
τροποποίησης τέτοιου είδους.
2. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι η 
συνέχιση της ύπαρξης της λειτουργίας 
ΦΕΕ δεν δικαιολογείται πλέον ως προς 
τους καθορισμένους στόχους, τα 
καθήκοντα και τις εξουσίες του, δύναται 
να εισηγηθεί την ανάλογη τροποποίηση 
του παρόντος κανονισμού και του 
[κανονισμού ΦΕΕ].
3. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και το διοικητικό συμβούλιο τα 
πορίσματα της αξιολόγησης σχετικά με 
τη δραστηριότητα του Οργανισμού ως 
ΦΕΕ μαζί με τα συμπεράσματά της. Τα 
πορίσματα της αξιολόγησης και οι 
συστάσεις δημοσιοποιούνται.

Or. en
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Τροπολογία 267
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 κε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5κε
Τέλη και δικαιώματα του Οργανισμού 

στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ
1. Τέλη του Οργανισμού στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
επιβάλλονται για τα εξής:
α) την αξιολόγηση της κατανομής 
των δαπανών μεταξύ των υπηρεσιών 
κατά τη διαδρομή και των τερματικών 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 6 του του 
παρόντος κανονισμού·
β) την αξιολόγηση, για κάθε αρχικό ή 
αναθεωρημένο προσχέδιο επιδόσεων που 
υποβάλλεται στον Οργανισμό στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, η οποία 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφοι 7 έως 9 του παρόντος 
κανονισμού·
γ) όταν ο Οργανισμός ενεργεί ως 
εποπτική αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 8 του παρόντος 
κανονισμού, την αξιολόγηση για κάθε 
αρχικό ή αναθεωρημένο προσχέδιο 
επιδόσεων που υποβάλλεται στον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ, η οποία διενεργείται 
σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 6 
έως 8 του παρόντος κανονισμού·
δ) τον καθορισμό στόχων επιδόσεων 
των ορισθέντων παρόχων υπηρεσιών 
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα 
με το άρθρο 13 παράγραφος 9 του 
παρόντος κανονισμού·
ε) όταν ο Οργανισμός ενεργεί ως 
εποπτική αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 8 του παρόντος 
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κανονισμού, τον καθορισμό στόχων 
επιδόσεων των ορισθέντων παρόχων 
υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 
σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 8 
του παρόντος κανονισμού·
στ) την αξιολόγηση των αιτημάτων 
για άδειες αναθεώρησης των στόχων και 
των σχεδίων επιδόσεων των παρόχων 
υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 3 
και 4 του παρόντος κανονισμού·
ζ) την επαλήθευση των τιμών 
μονάδας κατά την προετοιμασία του 
καθορισμού των εν λόγω τιμών από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές, σύμφωνα με το 
άρθρο 21 του παρόντος κανονισμού·
η) την έκδοση εκθέσεων, όσον αφορά 
μεμονωμένους παρόχους υπηρεσιών 
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, σχετικά 
με την παρακολούθηση των επιδόσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 11 
του παρόντος κανονισμού και, όταν ο 
Οργανισμός ενεργεί ως εποπτική αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 8 
του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 10 του παρόντος 
κανονισμού·
θ) τη θέσπιση διορθωτικών μέτρων 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 11 
του παρόντος κανονισμού, και, όταν ο 
Οργανισμός ενεργεί ως εποπτική αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 8 
του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με 
το άρθρο 14 παράγραφος 10 του εν λόγω 
κανονισμού·
ι) τη διαδικασία προσφυγής.
2. Οι χρεώσεις για δημοσιεύσεις και 
παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας από τον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ όπως αναφέρεται στο άρθρο 
5κβ παράγραφος 3 αντιστοιχεί στο 
πραγματικό κόστος κάθε παρεχόμενης 
υπηρεσίας.
3. Το ύψος των τελών και των 
δικαιωμάτων καθορίζεται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4. 
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Τα τέλη και τα δικαιώματα καθορίζονται 
σε επίπεδο που εξασφαλίζει ότι τα 
σχετικά έσοδα καλύπτουν πλήρως το 
κόστος των δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες, και αποτρέπει τη σημαντική 
σώρευση πλεονάσματος. Όλες οι δαπάνες 
για μέλη του προσωπικού των οποίων οι 
θέσεις αντιστοιχούν αποκλειστικά στη 
λειτουργία του Οργανισμού ως ΦΕΕ, και 
ιδίως η αναλογική εισφορά του εργοδότη 
στο συνταξιοδοτικό σύστημα, 
αντανακλώνται στο εν λόγω κόστος. Τα 
τέλη και τα δικαιώματα χαρακτηρίζονται 
έσοδα ειδικού προορισμού για τον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ για δραστηριότητες σχετικές 
με τις υπηρεσίες για τις οποίες 
χρεώνονται τέλη και δικαιώματα.
4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 36 για τη 
συμπλήρωση ορισμένων μη βασικών 
στοιχείων της νομοθετικής πράξης, 
σχετικά με τα τέλη και τα δικαιώματα 
που εισπράττει ο Οργανισμός για τη 
λειτουργία του ως ΦΕΕ. Οι εν λόγω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις καθορίζουν 
αναλυτικά κριτήρια και μια λεπτομερή 
μεθοδολογία σχετικά με το ύψος των 
τελών και των δικαιωμάτων και ο τρόπος 
καταβολής τους.

Or. en

Τροπολογία 268
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 κστ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5κστ
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Υπολογισμός της ετήσιας συνεισφοράς 
των ορισθέντων παρόχων υπηρεσιών 

ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 36 και το άρθρο 
5κβ παράγραφος 8 για τη συμπλήρωση 
ορισμένων μη βασικών στοιχείων της 
νομοθετικής πράξης, ως προς τον 
υπολογισμό της ετήσιας συνεισφοράς των 
ορισθέντων παρόχων υπηρεσιών ελέγχου 
εναέριας κυκλοφορίας που προβλέπεται 
στην παρούσα παράγραφο.
Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
ορίζουν:
α) μεθοδολογία κατανομής των 
εκτιμώμενων δαπανών σε κατηγορίες 
ορισθέντων παρόχων υπηρεσιών ελέγχου 
εναέριας κυκλοφορίας, ως βάση για τον 
καθορισμό του μεριδίου συνεισφορών που 
πρέπει να καταβάλλουν οι ορισθέντες 
πάροχοι υπηρεσιών ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας κάθε κατηγορίας·
β) κατάλληλα και αντικειμενικά 
κριτήρια για τον καθορισμό των ετήσιων 
συνεισφορών που καταβάλλονται από 
κάθε ορισθέντα πάροχο υπηρεσιών 
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας με βάση το 
μέγεθός του, ώστε οι συνεισφορές να 
αντικατοπτρίζουν κατά προσέγγιση τη 
σημασία των παρόχων στην αγορά.
Οι κατηγορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο στοιχείο α) είναι, κατά 
πρώτον, πάροχοι υπηρεσιών ελέγχου 
εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή, 
δεύτερον, τερματικοί πάροχοι υπηρεσιών 
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που 
υπόκεινται στην εποπτεία του 
Οργανισμού στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ και, τρίτον, πάροχοι που 
προσφέρουν και τα δύο είδη υπηρεσιών. 
Τα κριτήρια που θεσπίζονται σύμφωνα με 
το στοιχείο β) διασφαλίζουν ειδικότερα 
την ίση μεταχείριση των ενδιαφερόμενων 
παρόχων, για κάθε είδος υπηρεσίας. Το 
μέγεθος των παρόχων υπηρεσιών ελέγχου 
εναέριας κυκλοφορίας υπολογίζεται με 
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βάση το ποσό των πραγματικών εσόδων 
που παράγονται από την παροχή 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας κατά την 
περίοδο αναφοράς που προηγείται της 
περιόδου αναφοράς κατά την οποία 
αρχίζει να ισχύει ο παρών κανονισμός.

Or. en

Τροπολογία 269
Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Jan-Christoph Oetjen, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 κζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5κζ
Συμφωνίες συνεργασίας για την 

επανεξέταση επιδόσεων
1. Όσον αφορά τις δραστηριότητες 
του Οργανισμού ως ΦΕΕ, ο Οργανισμός 
είναι ανοικτός στη συμμετοχή τρίτων 
χωρών οι οποίες έχουν συνάψει 
συμφωνίες με την Ένωση και έχουν 
θεσπίσει και εφαρμόζουν τους σχετικούς 
κανόνες του δικαίου της Ένωσης στον 
τομέα της διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων, 
ιδίως, των κανόνων για τις ανεξάρτητες 
εθνικές εποπτικές αρχές και για τον 
μηχανισμό επιδόσεων και το σύστημα 
χρέωσης.
2. Με την επιφύλαξη της σύναψης 
συμφωνίας για τον σκοπό αυτό μεταξύ 
της Ένωσης και τρίτων χωρών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ μπορεί επίσης να ασκεί τα 
καθήκοντά του σύμφωνα με τον 
[τροποποιημένο SES2+] όσον αφορά 
τρίτες χώρες, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω 
τρίτες χώρες έχουν θεσπίσει και 
εφαρμόζουν τους σχετικούς κανόνες 
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σύμφωνα με την παράγραφο 1 και έχουν 
εξουσιοδοτήσει τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ να 
συντονίζει τις δραστηριότητες των 
εθνικών εποπτικών αρχών τους με 
εκείνες των εθνικών εποπτικών αρχών 
των κρατών μελών.
3. Οι συμφωνίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 προσδιορίζουν τον 
χαρακτήρα, το πεδίο εφαρμογής και τις 
διαδικαστικές πτυχές της συμμετοχής 
των εν λόγω χωρών στις εργασίες του 
Οργανισμού στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ και περιλαμβάνουν 
διατάξεις σχετικά με τις χρηματοδοτικές 
συνεισφορές και το προσωπικό. Οι εν 
λόγω συμφωνίες μπορούν να προβλέπουν 
τη θέσπιση ρυθμίσεων εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 270
Robert Roos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το πιστοποιητικό είναι περιττό και συνιστά πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τους 
παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας και τις εθνικές αρχές πιστοποίησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας χρειάζονται ήδη ένα πιστοποιητικό βάσει του εκτελεστικού κανονισμού 
2017/373, της 1ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κοινών απαιτήσεων για τους 
παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας / αεροναυτιλίας και άλλων 
λειτουργιών του δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και της εποπτείας τους. 
Επιπροσθέτως, αυτός ο εκτελεστικός κανονισμός περιέχει επίσης απαιτήσεις για την οικονομική 
ευρωστία των παρόχων διαχείρισης υπηρεσιών αεροναυτιλίας στη διάταξη 
ATM/ANS.OR.D.015·
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Τροπολογία 271
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν θα πρέπει να παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης και 
διαχείρισης των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας· αυτό υπαγορεύεται από την αρχή της 
επικουρικότητας. Επιπλέον, δεν παρέχεται καμία απόδειξη των δυσκολιών με τον ισχύοντα 
κανονισμό. Δεν παρέχεται επίσης καμία επίδειξη οποιουδήποτε είδους παροχής.

Τροπολογία 272
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση του οικονομικού πιστοποιητικού του παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας συμπίπτει 
με τις ισχύουσες απαιτήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 550/2004 και τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/373, στους οποίους η χρηματοπιστωτική σταθερότητα (χρηματοπιστωτική σταθερότητα, 
ευθύνη και ασφαλιστική κάλυψη) είναι μέρος των απαιτήσεων για τη λήψη πιστοποιητικού 
παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Η διάταξη δεν έχει σαφή προστιθέμενη αξία, οδηγώντας σε 
άσκοπη επικάλυψη και αυξημένη διοικητική επιβάρυνση. Όλες οι σχετικές αναφορές θα πρέπει 
να απαλειφθούν.

Τροπολογία 273
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας υποχρεούνται να διαθέτουν ενιαίο πιστοποιητικό το 
οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις του εκτελεστικού κανονισμού 2017/373 σχετικά με τις κοινές 
απαιτήσεις, ο οποίος περιλαμβάνει και απαιτήσεις που αφορούν τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, την ευθύνη και την ασφαλιστική κάλυψη. Αυτό θα επέτρεπε την περαιτέρω μείωση 
της πολυπλοκότητας του συστήματος.

Τροπολογία 274
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οικονομική πιστοποίηση και απαιτήσεις 
για τους παρόχους υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας

Οικονομική πιστοποίηση και απαιτήσεις 
για τους παρόχους CNS, AIS, ADS, MET 
ή τερματικών υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας

Or. en

Τροπολογία 275
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, επιπροσθέτως των 
πιστοποιητικών που απαιτείται να 
διαθέτουν σύμφωνα με το άρθρο 41 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, διαθέτουν 

1. Η παροχή όλων των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας εντός της Κοινότητας 
υπόκειται σε πιστοποίηση από τα κράτη 
μέλη
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οικονομικό πιστοποιητικό. Το εν λόγω 
οικονομικό πιστοποιητικό εκδίδεται 
κατόπιν αίτησης, αφού ο αιτών αποδείξει 
επαρκή οικονομική ευρωστία και 
διαθέτει την προσήκουσα κάλυψη 
ευθύνης και ασφάλιση.

Or. en

Τροπολογία 276
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, επιπροσθέτως των 
πιστοποιητικών που απαιτείται να 
διαθέτουν σύμφωνα με το άρθρο 41 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, διαθέτουν 
οικονομικό πιστοποιητικό. Το εν λόγω 
οικονομικό πιστοποιητικό εκδίδεται 
κατόπιν αίτησης, αφού ο αιτών αποδείξει 
επαρκή οικονομική ευρωστία και διαθέτει 
την προσήκουσα κάλυψη ευθύνης και 
ασφάλιση.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, επιπροσθέτως των 
πιστοποιητικών που απαιτείται να 
διαθέτουν σύμφωνα με το άρθρο 41 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, διαθέτουν 
οικονομικό πιστοποιητικό. Το εν λόγω 
οικονομικό πιστοποιητικό εκδίδεται 
κατόπιν αίτησης, αφού ο αιτών αποδείξει 
επαρκή οικονομική ευρωστία και διαθέτει 
την προσήκουσα κάλυψη ευθύνης και 
ασφάλιση. Οι αιτούντες πρέπει ακόμη να 
αποδεικνύουν ότι διαθέτουν πολιτικές και 
διαδικασίες που διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με τους κανόνες 
ανταγωνισμού της Συνθήκης.

Or. en

Τροπολογία 277
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, επιπροσθέτως των 

1. Οι πάροχοι CNS, AIS, ADS, MET 
ή τερματικών υπηρεσιών εναέριας 
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πιστοποιητικών που απαιτείται να 
διαθέτουν σύμφωνα με το άρθρο 41 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, διαθέτουν 
οικονομικό πιστοποιητικό. Το εν λόγω 
οικονομικό πιστοποιητικό εκδίδεται 
κατόπιν αίτησης, αφού ο αιτών αποδείξει 
επαρκή οικονομική ευρωστία και διαθέτει 
την προσήκουσα κάλυψη ευθύνης και 
ασφάλιση.

κυκλοφορίας, επιπροσθέτως των 
πιστοποιητικών που απαιτείται να 
διαθέτουν σύμφωνα με το άρθρο 41 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, διαθέτουν 
οικονομικό πιστοποιητικό. Το εν λόγω 
οικονομικό πιστοποιητικό εκδίδεται 
κατόπιν αίτησης, αφού ο αιτών αποδείξει 
επαρκή οικονομική ευρωστία και διαθέτει 
την προσήκουσα κάλυψη ευθύνης και 
ασφάλιση.

Or. en

Τροπολογία 278
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, επιπροσθέτως των 
πιστοποιητικών που απαιτείται να 
διαθέτουν σύμφωνα με το άρθρο 41 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, διαθέτουν 
οικονομικό πιστοποιητικό. Το εν λόγω 
οικονομικό πιστοποιητικό εκδίδεται 
κατόπιν αίτησης, αφού ο αιτών αποδείξει 
επαρκή οικονομική ευρωστία και διαθέτει 
την προσήκουσα κάλυψη ευθύνης και 
ασφάλιση.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, επιπροσθέτως των 
πιστοποιητικών που απαιτείται να 
διαθέτουν σύμφωνα με το άρθρο 41 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, διαθέτουν 
οικονομικό πιστοποιητικό. Το εν λόγω 
οικονομικό πιστοποιητικό εκδίδεται 
κατόπιν αίτησης, αφού ο αιτών αποδείξει 
οικονομική ευρωστία και διαθέτει την 
προσήκουσα κάλυψη ευθύνης και 
ασφάλιση.

Or. en

Τροπολογία 279
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το οικονομικό πιστοποιητικό που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο 
μπορεί να περιορίζεται, να αναστέλλεται 
ή να ανακαλείται όταν ο κάτοχος δεν 
πληροί πλέον τις απαιτήσεις για την 
έκδοση και τη διατήρηση του εν λόγω 
πιστοποιητικού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 280
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το οικονομικό πιστοποιητικό που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο 
μπορεί να περιορίζεται, να αναστέλλεται ή 
να ανακαλείται όταν ο κάτοχος δεν πληροί 
πλέον τις απαιτήσεις για την έκδοση και τη 
διατήρηση του εν λόγω πιστοποιητικού.

Το οικονομικό πιστοποιητικό που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο 
μπορεί να περιορίζεται, να αναστέλλεται ή 
να ανακαλείται όταν ο κάτοχος δεν πληροί 
πλέον τις απαιτήσεις για την έκδοση και τη 
διατήρηση του εν λόγω πιστοποιητικού. Η 
εθνική εποπτική αρχή θα αναπτύξει ένα 
σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε συνεργασία 
με τον διαχειριστή δικτύου και τον 
Οργανισμό στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ σε περίπτωση περιορισμού, 
αναστολής ή ανάκλησης του οικονομικού 
πιστοποιητικού ώστε να διασφαλιστεί η 
συνέχιση της δραστηριότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 6, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός σχεδίου έκτακτης 
ανάγκης. 

Τροπολογία 281
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το οικονομικό πιστοποιητικό που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο 
μπορεί να περιορίζεται, να αναστέλλεται ή 
να ανακαλείται όταν ο κάτοχος δεν πληροί 
πλέον τις απαιτήσεις για την έκδοση και τη 
διατήρηση του εν λόγω πιστοποιητικού.

Το οικονομικό πιστοποιητικό που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο 
μπορεί να τροποποιείται, να περιορίζεται, 
να αναστέλλεται ή να ανακαλείται όταν ο 
κάτοχος δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις 
για την έκδοση και τη διατήρηση του εν 
λόγω πιστοποιητικού.

Or. en

Τροπολογία 282
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε περίπτωση περιορισμού, 
αναστολής ή ανάκλησης του οικονομικού 
πιστοποιητικού, η εθνική εποπτική αρχή 
εφαρμόζει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της 
δραστηριότητας.

Or. en

Τροπολογία 283
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οντότητα που διαθέτει οικονομικό 
πιστοποιητικό της παραγράφου 1 και 
πιστοποιητικό του άρθρου 41 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 δικαιούται 

2. Οι αιτήσεις πιστοποίησης 
υποβάλλονται στην εθνική εποπτική αρχή 
του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται 
ο κύριος τόπος δραστηριότητας του 
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να παρέχει υπηρεσίες αεροναυτιλίας 
εντός της Ένωσης σε χρήστες του 
εναέριου χώρου, υπό όρους που δεν 
εισάγουν διακρίσεις, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 7 παράγραφος 2.

αιτούντος και η καταστατική έδρα του, 
εφόσον υπάρχει.

Or. en

Τροπολογία 284
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Προκειμένου να αποφευχθεί η 
περιττή διοικητική επιβάρυνση για τους 
μικρούς οργανισμούς, ορισμένοι πάροχοι 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας ενδέχεται να 
εξαιρεθούν από την απαίτηση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου. Λεπτομερείς κανόνες 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 37 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 285
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το οικονομικό πιστοποιητικό της 
παραγράφου 1 και πιστοποιητικό του 
άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1139 μπορεί να υπόκεινται σε έναν ή 
περισσότερους όρους που καθορίζονται 
στο παράρτημα I. Οι όροι αυτοί είναι 

διαγράφεται
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αντικειμενικά αιτιολογημένοι, 
αμερόληπτοι, αναλογικοί και διαφανείς. 
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 για να τροποποιεί τον 
κατάλογο που παρατίθεται στο 
παράρτημα I με σκοπό την εξασφάλιση 
ίσων όρων ανταγωνισμού και 
ανθεκτικότητας της παροχής υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 286
Johan Van Overtveldt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το οικονομικό πιστοποιητικό της 
παραγράφου 1 και πιστοποιητικό του 
άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1139 μπορεί να υπόκεινται σε έναν ή 
περισσότερους όρους που καθορίζονται 
στο παράρτημα I. Οι όροι αυτοί είναι 
αντικειμενικά αιτιολογημένοι, 
αμερόληπτοι, αναλογικοί και διαφανείς. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 για να τροποποιεί τον 
κατάλογο που παρατίθεται στο παράρτημα 
I με σκοπό την εξασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού και ανθεκτικότητας της 
παροχής υπηρεσιών.

3. Το οικονομικό πιστοποιητικό της 
παραγράφου 1 και πιστοποιητικό του 
άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1139 μπορεί να υπόκεινται σε έναν ή 
περισσότερους όρους που καθορίζονται 
στο παράρτημα I. Οι όροι αυτοί είναι 
αντικειμενικά αιτιολογημένοι, 
αμερόληπτοι, αναλογικοί και διαφανείς. Η 
Επιτροπή τροποποιεί τον κατάλογο που 
παρατίθεται στο παράρτημα I με σκοπό 
την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού 
και ανθεκτικότητας της παροχής 
υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιορίζεται η εκχώρηση εξουσίας σε μη ουσιώδη μέρη της νομοθεσίας. 

Τροπολογία 287
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το οικονομικό πιστοποιητικό της 
παραγράφου 1 και πιστοποιητικό του 
άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1139 μπορεί να υπόκεινται σε έναν ή 
περισσότερους όρους που καθορίζονται 
στο παράρτημα I. Οι όροι αυτοί είναι 
αντικειμενικά αιτιολογημένοι, 
αμερόληπτοι, αναλογικοί και διαφανείς. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 για να τροποποιεί τον 
κατάλογο που παρατίθεται στο παράρτημα 
I με σκοπό την εξασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού και ανθεκτικότητας της 
παροχής υπηρεσιών.

3. Το οικονομικό πιστοποιητικό της 
παραγράφου 1 μπορεί να υπόκειται σε 
έναν ή περισσότερους όρους που 
καθορίζονται στο παράρτημα I. Οι όροι 
αυτοί είναι αντικειμενικά αιτιολογημένοι, 
αμερόληπτοι, αναλογικοί και διαφανείς. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 για να τροποποιεί τον 
κατάλογο που παρατίθεται στο παράρτημα 
I με σκοπό την εξασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού και χρηματοπιστωτικής 
ανθεκτικότητας της παροχής υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 288
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το οικονομικό πιστοποιητικό της 
παραγράφου 1 και πιστοποιητικό του 
άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1139 μπορεί να υπόκεινται σε έναν ή 
περισσότερους όρους που καθορίζονται 
στο παράρτημα I. Οι όροι αυτοί είναι 
αντικειμενικά αιτιολογημένοι, 
αμερόληπτοι, αναλογικοί και διαφανείς. 
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 για να τροποποιεί τον 
κατάλογο που παρατίθεται στο 
παράρτημα I με σκοπό την εξασφάλιση 
ίσων όρων ανταγωνισμού και 
ανθεκτικότητας της παροχής υπηρεσιών.

3. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
εκδίδουν πιστοποιητικά σε παρόχους 
υπηρεσίας αεροναυτιλίας οι οποίοι 
πληρούν τις κοινές απαιτήσεις του 
άρθρου 6. Τα πιστοποιητικά είναι 
δυνατόν να εκδίδονται ατομικά για κάθε 
τύπο υπηρεσίας αεροναυτιλίας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού-
πλαισίου, ή για μια δέσμη τέτοιων 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης, 
μεταξύ άλλων, της περιπτώσεως κατά 
την οποία ο πάροχος υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως του νομικού 
καθεστώτος του, εκμεταλλεύεται και 
διατηρεί τα δικά του συστήματα 
επικοινωνίας, αεροναυτιλίας και 
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επιτήρησης. Τα πιστοποιητικά ελέγχονται 
σε τακτική βάση.

Or. en

Τροπολογία 289
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το οικονομικό πιστοποιητικό της 
παραγράφου 1 και πιστοποιητικό του 
άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1139 μπορεί να υπόκεινται σε έναν ή 
περισσότερους όρους που καθορίζονται 
στο παράρτημα I. Οι όροι αυτοί είναι 
αντικειμενικά αιτιολογημένοι, 
αμερόληπτοι, αναλογικοί και διαφανείς. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 36 για να τροποποιεί τον 
κατάλογο που παρατίθεται στο παράρτημα 
I με σκοπό την εξασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού και ανθεκτικότητας της 
παροχής υπηρεσιών.

3. Το οικονομικό πιστοποιητικό της 
παραγράφου 1 και πιστοποιητικό του 
άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1139 μπορεί να υπόκεινται σε έναν ή 
περισσότερους όρους που καθορίζονται 
στο παράρτημα I. Οι όροι αυτοί είναι 
αντικειμενικά αιτιολογημένοι, 
αμερόληπτοι, αναλογικοί και διαφανείς. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 37 παράγραφος 3 για να τροποποιεί 
τον κατάλογο που παρατίθεται στο 
παράρτημα I με σκοπό την εξασφάλιση 
ίσων όρων ανταγωνισμού και 
ανθεκτικότητας της παροχής υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 290
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αρμόδιες για τα καθήκοντα που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο όσον 
αφορά τα οικονομικά πιστοποιητικά είναι 
οι εθνικές εποπτικές αρχές του κράτους 
μέλους στο οποίο το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για το 

4. Τα πιστοποιητικά προβλέπουν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, 
καθώς και την ισότιμη πρόσβαση των 
χρηστών του εναερίου χώρου στις 
υπηρεσίες, όσον αφορά ιδίως την 
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οικονομικό πιστοποιητικό έχει την κύρια 
εγκατάστασή του ή, εάν το εν λόγω 
πρόσωπο δεν διαθέτει κύρια 
εγκατάσταση, στο οποίο κατοικεί ή έχει 
την έδρα του. Σε περίπτωση παροχής 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας σε εναέριο χώρο 
υπό την αρμοδιότητα δύο ή 
περισσότερων κρατών μελών, αρμόδιες 
εθνικές εποπτικές αρχές είναι εκείνες που 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4.

ασφάλεια πτήσεων. Η πιστοποίηση 
μπορεί να εξαρτάται μόνον από τους 
όρους του παραρτήματος ΙΙ. Οι όροι 
αυτοί είναι αντικειμενικά αιτιολογημένοι, 
αμερόληπτοι, αναλογικοί και διαφανείς.

Or. en

Τροπολογία 291
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αρμόδιες για τα καθήκοντα που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο όσον 
αφορά τα οικονομικά πιστοποιητικά είναι 
οι εθνικές εποπτικές αρχές του κράτους 
μέλους στο οποίο το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για το 
οικονομικό πιστοποιητικό έχει την κύρια 
εγκατάστασή του ή, εάν το εν λόγω 
πρόσωπο δεν διαθέτει κύρια εγκατάσταση, 
στο οποίο κατοικεί ή έχει την έδρα του. Σε 
περίπτωση παροχής υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας σε εναέριο χώρο υπό την 
αρμοδιότητα δύο ή περισσότερων κρατών 
μελών, αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές 
είναι εκείνες που καθορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παράγραφος 4.

4. Αρμόδιες για τα καθήκοντα που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο όσον 
αφορά τα οικονομικά πιστοποιητικά είναι 
η εθνική εποπτική αρχή του κράτους 
μέλους στο οποίο το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για το 
οικονομικό πιστοποιητικό έχει την κύρια 
εγκατάστασή του ή, εάν το εν λόγω 
πρόσωπο δεν διαθέτει κύρια εγκατάσταση, 
στο οποίο κατοικεί ή έχει την έδρα του. Σε 
περίπτωση παροχής υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας σε εναέριο χώρο υπό την 
αρμοδιότητα δύο ή περισσότερων κρατών 
μελών, αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές 
είναι εκείνες που καθορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 292
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1, οι εθνικές εποπτικές 
αρχές:

διαγράφεται

α) παραλαμβάνουν και αξιολογούν 
τις αιτήσεις που τους υποβάλλονται και, 
κατά περίπτωση, εκδίδουν ή ανανεώνουν 
οικονομικά πιστοποιητικά·
β) ασκούν την εποπτεία των κατόχων 
οικονομικών πιστοποιητικών.

Or. en

Τροπολογία 293
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) λαμβάνει μέτρα επιβολής, στα 
οποία μπορούν να περιλαμβάνονται, κατά 
περίπτωση, πρόστιμα ή περιοδικές 
χρηματικές ποινές, η τροποποίηση, ο 
περιορισμός, η αναστολή ή η ανάκληση 
οικονομικών πιστοποιητικών.

Or. en

Τροπολογία 294
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Παρά την παράγραφο 1, τα κράτη 
μέλη μπορούν να επιτρέπουν την παροχή 
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υπηρεσιών αεροναυτιλίας σε όλο τον υπό 
την ευθύνη τους εναέριο χώρο ή σε μέρος 
του χωρίς πιστοποίηση στις περιπτώσεις 
που ο πάροχος αυτών των υπηρεσιών τις 
προσφέρει κατά προτεραιότητα σε 
κινήσεις αεροσκαφών εκτός της γενικής 
εναέριας κυκλοφορίας. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος ενημερώνει την Επιτροπή και τα 
άλλα κράτη μέλη για την απόφασή του 
και για τα μέτρα που λαμβάνει 
προκειμένου να εξασφαλίσει τη μέγιστη 
δυνατή συμμόρφωση προς τις κοινές 
απαιτήσεις.

Or. en

Τροπολογία 295
Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 37 παράγραφος 3, 
εκτελεστικούς κανόνες σχετικά με 
λεπτομερείς απαιτήσεις για την 
οικονομική ευρωστία, ιδίως την 
οικονομική ισχύ και την οικονομική 
ανθεκτικότητα, καθώς και όσον αφορά 
την κάλυψη ευθύνης και την ασφάλιση. 
Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ομοιόμορφη εφαρμογή των παραγράφων 1, 
4 και 5 του παρόντος άρθρου και η 
συμμόρφωση προς αυτές, η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 37 
παράγραφος 3, για τη θέσπιση λεπτομερών 
διατάξεων σχετικά με τους κανόνες και τις 
διαδικασίες πιστοποίησης και διεξαγωγής 
των ερευνών, επιθεωρήσεων, ελέγχων και 
λοιπών δραστηριοτήτων παρακολούθησης 
που απαιτούνται για να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική εποπτεία από την εθνική 

6. Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ομοιόμορφη εφαρμογή των παραγράφων 1, 
1α, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και η 
συμμόρφωση προς αυτές, η Επιτροπή, για 
να επιτύχει τους στόχους που ορίζονται 
στο άρθρο 1, εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 37 παράγραφος 3, για τη θέσπιση 
λεπτομερών διατάξεων σχετικά με: α) τους 
κανόνες και τις διαδικασίες έκδοσης, 
διατήρησης, τροποποίησης, περιορισμού, 
αναστολής ή ανάκλησης των 
πιστοποιητικών του άρθρου 6 
παράγραφος 1· β) τους κανόνες και τις 
διαδικασίες διεξαγωγής των ερευνών, 
επιθεωρήσεων, ελέγχων και λοιπών 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης, που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφο 5 
και στο άρθρο 4 παράγραφος 3, που 
απαιτούνται για να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική εποπτεία από την εθνική 
εποπτική αρχή των οντοτήτων που 
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εποπτική αρχή των οντοτήτων που 
υπάγονται στον παρόντα κανονισμό.

υπάγονται στον παρόντα κανονισμό γ) 
τους κανόνες και τις διαδικασίες 
ανάπτυξης σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε 
περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή 
ανάκλησης του οικονομικού 
πιστοποιητικού, που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1α·

Or. en

Τροπολογία 296
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 37 παράγραφος 3, 
εκτελεστικούς κανόνες σχετικά με 
λεπτομερείς απαιτήσεις για την 
οικονομική ευρωστία, ιδίως την 
οικονομική ισχύ και την οικονομική 
ανθεκτικότητα, καθώς και όσον αφορά 
την κάλυψη ευθύνης και την ασφάλιση. 
Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ομοιόμορφη εφαρμογή των 
παραγράφων 1, 4 και 5 του παρόντος 
άρθρου και η συμμόρφωση προς αυτές, η 
Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 37 παράγραφος 3, για τη θέσπιση 
λεπτομερών διατάξεων σχετικά με τους 
κανόνες και τις διαδικασίες πιστοποίησης 
και διεξαγωγής των ερευνών, 
επιθεωρήσεων, ελέγχων και λοιπών 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης που 
απαιτούνται για να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική εποπτεία από την εθνική 
εποπτική αρχή των οντοτήτων που 
υπάγονται στον παρόντα κανονισμό.

6. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τις 
κοινές απαιτήσεις και με τους όρους που 
συνοδεύουν τα πιστοποιητικά. 
Λεπτομέρειες της παρακολούθησης αυτής 
περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις 
που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 
του κανονισμού-πλαισίου. Εάν μια εθνική 
εποπτική αρχή διαπιστώνει ότι ο κάτοχος 
πιστοποιητικού δεν τηρεί πλέον τις 
απαιτήσεις ή τους όρους αυτούς, 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συνέχεια 
των υπηρεσιών, εφόσον δεν τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια. Τα μέτρα αυτά 
μπορούν να περιλαμβάνουν την ανάκληση 
του πιστοποιητικού.

Or. en
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Τροπολογία 297
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 37 παράγραφος 3, 
εκτελεστικούς κανόνες σχετικά με 
λεπτομερείς απαιτήσεις για την οικονομική 
ευρωστία, ιδίως την οικονομική ισχύ και 
την οικονομική ανθεκτικότητα, καθώς και 
όσον αφορά την κάλυψη ευθύνης και την 
ασφάλιση. Προκειμένου να διασφαλίζεται 
η ομοιόμορφη εφαρμογή των 
παραγράφων 1, 4 και 5 του παρόντος 
άρθρου και η συμμόρφωση προς αυτές, η 
Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 37 παράγραφος 3, για τη θέσπιση 
λεπτομερών διατάξεων σχετικά με τους 
κανόνες και τις διαδικασίες πιστοποίησης 
και διεξαγωγής των ερευνών, 
επιθεωρήσεων, ελέγχων και λοιπών 
δραστηριοτήτων παρακολούθησης που 
απαιτούνται για να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική εποπτεία από την εθνική 
εποπτική αρχή των οντοτήτων που 
υπάγονται στον παρόντα κανονισμό.

6. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 37 παράγραφος 3, 
εκτελεστικούς κανόνες σχετικά με 
λεπτομερείς απαιτήσεις για την οικονομική 
ευρωστία, ιδίως την οικονομική ισχύ και 
την οικονομική ανθεκτικότητα, καθώς και 
όσον αφορά την κάλυψη ευθύνης και την 
ασφάλιση. Προκειμένου να διασφαλίζεται 
η ομοιόμορφη εφαρμογή των παραγράφων 
1, 4 και 5 του παρόντος άρθρου και η 
συμμόρφωση προς αυτές, η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 37 
παράγραφος 3, για τη θέσπιση λεπτομερών 
διατάξεων σχετικά με τους κανόνες και τις 
διαδικασίες πιστοποίησης και διεξαγωγής 
των ερευνών, επιθεωρήσεων, ελέγχων και 
λοιπών δραστηριοτήτων παρακολούθησης 
που απαιτούνται για να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή από 
την εθνική εποπτική αρχή των οντοτήτων 
που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 298
Isabel García Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Παρά τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτρέπουν την παροχή 
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υπηρεσιών αεροναυτιλίας σε ολόκληρο 
τον υπό την ευθύνη τους εναέριο χώρο ή 
σε μέρος του χωρίς πιστοποίηση, σε 
περιπτώσεις που ο πάροχος αυτών των 
υπηρεσιών τις προσφέρει κατά 
προτεραιότητα σε κινήσεις αεροσκαφών 
εκτός της γενικής εναέριας κυκλοφορίας. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει 
την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για 
την απόφασή του και για τα μέτρα που 
λαμβάνει προκειμένου να εξασφαλίσει τη 
μέγιστη δυνατή συμμόρφωση προς τις 
κοινές απαιτήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφεύγεται η εξαίρεση αυτών των στρατιωτικών παρόχων από τις υπηρεσίες 
που παρέχουν επί του παρόντος.

Τροπολογία 299
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν 
κάθε πιστοποιητικό που εκδίδεται σε 
άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 300
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα 
κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν την 
προθεσμία συμμόρφωσης προς το παρόν 
άρθρο πέρα από την ημερομηνία που 
απορρέει από το άρθρο 19 παράγραφος 2 
κατά έξι μήνες. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή την 
παράταση αυτή αναφέροντας τους λόγους 
τους.

Or. en

Τροπολογία 301
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Οικονομική πιστοποίηση και απαιτήσεις 

για τους παρόχους υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας

1. Η παροχή όλων των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας εντός της Κοινότητας 
υπόκειται σε πιστοποίηση από τα κράτη 
μέλη.
2. Οι αιτήσεις πιστοποίησης 
υποβάλλονται στην εθνική εποπτική αρχή 
του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται 
ο κύριος τόπος δραστηριότητας του 
αιτούντος και η καταστατική έδρα του, 
εφόσον υπάρχει.
3. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
εκδίδουν πιστοποιητικά σε παρόχους 
υπηρεσίας αεροναυτιλίας οι οποίοι 
τηρούν τις κοινές απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 6. Τα 
πιστοποιητικά είναι δυνατόν να 
εκδίδονται ατομικά για κάθε τύπο 
υπηρεσίας αεροναυτιλίας, όπως ορίζεται 
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στο άρθρο 2 του κανονισμού-πλαισίου, ή 
για μια δέσμη τέτοιων υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, 
της περιπτώσεως κατά την οποία ο 
πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας, 
ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος 
του, εκμεταλλεύεται και διατηρεί τα δικά 
του συστήματα επικοινωνίας, 
αεροναυτιλίας και επιτήρησης. Τα 
πιστοποιητικά ελέγχονται σε τακτική 
βάση.
4. Τα πιστοποιητικά προβλέπουν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, 
καθώς και την ισότιμη πρόσβαση των 
χρηστών του εναερίου χώρου στις 
υπηρεσίες, όσον αφορά ιδίως την 
ασφάλεια πτήσεων. Η πιστοποίηση 
μπορεί να εξαρτάται μόνον από τους 
όρους του παραρτήματος ΙΙ. Οι όροι 
αυτοί είναι αντικειμενικά αιτιολογημένοι, 
αμερόληπτοι, αναλογικοί και διαφανείς.
5. Παρά την παράγραφο 1, τα κράτη 
μέλη μπορούν να επιτρέπουν την παροχή 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας σε όλο τον υπό 
την ευθύνη τους εναέριο χώρο ή σε μέρος 
του χωρίς πιστοποίηση στις περιπτώσεις 
που ο πάροχος αυτών των υπηρεσιών τις 
προσφέρει κατά προτεραιότητα σε 
κινήσεις αεροσκαφών εκτός της γενικής 
εναέριας κυκλοφορίας. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος ενημερώνει την Επιτροπή και τα 
άλλα κράτη μέλη για την απόφασή του 
και για τα μέτρα που λαμβάνει 
προκειμένου να εξασφαλίσει τη μέγιστη 
δυνατή συμμόρφωση προς τις κοινές 
απαιτήσεις.
6. Οι εθνικές εποπτικές αρχές 
παρακολουθούν την τήρηση των κοινών 
απαιτήσεων και των όρων που 
συνοδεύουν τα πιστοποιητικά. 
Λεπτομέρειες της παρακολούθησης 
αυτής περιλαμβάνονται στις ετήσιες 
εκθέσεις που υποβάλλονται από τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 12 
παράγραφος 1 του κανονισμού-πλαισίου. 
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Εάν μια εθνική εποπτική αρχή 
διαπιστώνει ότι ο κάτοχος 
πιστοποιητικού δεν τηρεί πλέον τις 
απαιτήσεις ή τους όρους αυτούς, 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συνέχεια 
των υπηρεσιών, εφόσον δεν τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια. Τα μέτρα αυτά 
μπορούν να περιλαμβάνουν την ανάκληση 
του πιστοποιητικού
7. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν 
κάθε πιστοποιητικό που εκδίδεται σε 
άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο.
8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα 
κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν την 
προθεσμία συμμόρφωσης προς το παρόν 
άρθρο πέρα από την ημερομηνία που 
απορρέει από το άρθρο 19 παράγραφος 2 
κατά έξι μήνες. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή την 
παράταση αυτή αναφέροντας τους λόγους 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της αρχικής διάταξης (που αντιστοιχεί το προηγούμενο άρθρο 7 του κανονισμού 
550/2004), καθώς η νέα πρόταση της Επιτροπής οδηγεί στην πραγματικότητα στην απαγόρευση 
ορισμένων προτύπων οργάνωσης της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Για παράδειγμα, είναι 
δύσκολο μια δημόσια διοίκηση να επιδείξει οικονομική ευρωστία, προσήκουσα κάλυψη ευθύνης 
και/ή ασφάλιση

Τροπολογία 302
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποκλειστική παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας εντός συγκεκριμένων 
τμημάτων εναέριου χώρου στον εναέριο 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποκλειστική παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας εντός συγκεκριμένων 
τμημάτων εναέριου χώρου στον εναέριο 
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χώρο της δικαιοδοσίας τους. Προς τούτο, 
τα κράτη μέλη, είτε μεμονωμένα είτε 
συλλογικά, ορίζουν έναν ή περισσότερους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

χώρο της δικαιοδοσίας τους. Προς τούτο, 
τα κράτη μέλη, είτε μεμονωμένα είτε 
συλλογικά, ορίζουν βάσει μιας 
διαδικασίας σύναψης συμβάσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 35α (νέο) του 
παρόντος κανονισμού έναν ή 
περισσότερους παρόχους υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας πληρούν 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Or. en

Τροπολογία 303
Isabel García Muñoz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποκλειστική παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας εντός συγκεκριμένων 
τμημάτων εναέριου χώρου στον εναέριο 
χώρο της δικαιοδοσίας τους. Προς τούτο, 
τα κράτη μέλη, είτε μεμονωμένα είτε 
συλλογικά, ορίζουν έναν ή περισσότερους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 30, 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποκλειστική παροχή υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας εντός συγκεκριμένων 
τμημάτων εναέριου χώρου στον εναέριο 
χώρο της δικαιοδοσίας τους. Προς τούτο, 
τα μέλη, είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά, 
ορίζουν έναν ή περισσότερους παρόχους 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας 
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: […]

Or. en

Αιτιολόγηση

Έγγραφες συμφωνίες (ή οι ισοδύναμες νομικές ρυθμίσεις) μεταξύ των αρμόδιων πολιτικών και 
στρατιωτικών αρχών θα πρέπει να αποτρέπουν την ανάγκη ορισμού στρατιωτικού παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

Τροπολογία 304
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποκλειστική παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας εντός συγκεκριμένων 
τμημάτων εναέριου χώρου στον εναέριο 
χώρο της δικαιοδοσίας τους. Προς τούτο, 
τα κράτη μέλη, είτε μεμονωμένα είτε 
συλλογικά, ορίζουν έναν ή περισσότερους 
παρόχους υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποκλειστική παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας εντός συγκεκριμένων 
τμημάτων εναέριου χώρου στον εναέριο 
χώρο της δικαιοδοσίας τους. Προς τούτο, 
τα κράτη μέλη ορίζουν έναν πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας που 
κατέχει έγκυρο πιστοποιητικό ή δήλωση 
εντός της Ένωσης. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 305
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό ή 
έγκυρη δήλωση, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, 
και οικονομικό πιστοποιητικό σύμφωνα 
με το άρθρο 6 παράγραφος 1·

α) διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό ή 
έγκυρη δήλωση, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139·

Or. en

Αιτιολόγηση

The State should be able to exercise control over the provider it has designated. This is 
logical having in mind that under the Chicago Convention the State bears the whole 
responsibility for ensuring the safety of flight in its airspace. In this regard the State should 
be able to impose requirements regarding the ownership of the providers, their place of 
registration, the infrastructure used, the management of responsibilities. Provisions that 
would create a serious prerequisite for the entry of global companies such as Google, 
Amazon and others - similar to the "market" for air traffic data (ADS) and other ancillary 
services (CNS, MET, etc.) should be avoided. This represents a serious threat to the NSA 
economic model, significantly reduces the economic benefits for the State and, last but not 
least, represents a potential threat to the national security. The deleted text of Article 7 should 
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be reinstated.

Τροπολογία 306
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό ή 
έγκυρη δήλωση, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, 
και οικονομικό πιστοποιητικό σύμφωνα 
με το άρθρο 6 παράγραφος 1·

α) διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό ή 
έγκυρη δήλωση, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας απαιτείται να διαθέτουν ενιαίο πιστοποιητικό που να 
πληροί τις απαιτήσεις του εκτελεστικού κανονισμού 2017/373 σχετικά με τις κοινές απαιτήσεις, 
ο οποίος περιλαμβάνει και απαιτήσεις που αφορούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την 
ευθύνη και την ασφαλιστική κάλυψη. Αυτό θα επέτρεπε την περαιτέρω μείωση της 
πολυπλοκότητας του συστήματος. 

Τροπολογία 307
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά με 
την ποιότητα των υπηρεσιών σύμφωνα με 
τους στόχους επιδόσεων σε ενωσιακό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 308
Johan Van Overtveldt
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε απόφαση ορισμού παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ισχύει 
για δέκα έτη κατ’ ανώτατο όριο. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να 
ανανεώσουν τον ορισμό παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τροπολογία 309
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε απόφαση ορισμού παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ισχύει 
για δέκα έτη κατ’ ανώτατο όριο. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να 
ανανεώσουν τον ορισμό παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 310
Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Έλενα Κουντουρά, João Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε απόφαση ορισμού παρόχου διαγράφεται
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υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ισχύει 
για δέκα έτη κατ’ ανώτατο όριο. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να 
ανανεώσουν τον ορισμό παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 311
Robert Roos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε απόφαση ορισμού παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ισχύει 
για δέκα έτη κατ’ ανώτατο όριο. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να 
ανανεώσουν τον ορισμό παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

The prerogative to designate an ANSP is with the Member State. MS govern and assess the 
performance of an ANSP on a regular (quarterly and yearly) basis and put in place measures 
if needed. It is unclear what the added value of a limited designation is on the top of this 
already well established governance process. Furthermore this provision could introduce the 
risk that an ANSP stops investing and/or stops training and recruiting new air traffic 
controllers when the end of the limited designation period is nearing. This behaviour could 
show an artificially improved cost-efficiency performance, but put at huge risk the 
continuation of the service provision.

Τροπολογία 312
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε απόφαση ορισμού παρόχου διαγράφεται
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υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ισχύει 
για δέκα έτη κατ’ ανώτατο όριο. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να 
ανανεώσουν τον ορισμό παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 313
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε απόφαση ορισμού παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ισχύει 
για δέκα έτη κατ’ ανώτατο όριο. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να 
ανανεώσουν τον ορισμό παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 8 του κανονισμού 550/2004 ορίζει ότι τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την αποκλειστική 
παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας εντός συγκεκριμένων τμημάτων εναέριου χώρου στον 
εναέριο χώρο της δικαιοδοσίας τους. Προς τούτο, τα κράτη μέλη ορίζουν πάροχο υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας κάτοχο έγκυρου πιστοποιητικού εντός της Κοινότητας. Τα 10 έτη δεν συνάδουν 
με οποιοδήποτε σχέδιο κατάρτισης ή επένδυσης ή συστήματα επιδόσεων.

Τροπολογία 314
Nicola Danti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε απόφαση ορισμού παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ισχύει 
για δέκα έτη κατ’ ανώτατο όριο. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να 

διαγράφεται
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ανανεώσουν τον ορισμό παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 315
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε απόφαση ορισμού παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ισχύει 
για δέκα έτη κατ’ ανώτατο όριο. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να 
ανανεώσουν τον ορισμό παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 316
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε απόφαση ορισμού παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ισχύει 
για δέκα έτη κατ’ ανώτατο όριο. Τα κράτη 
μέλη δύνανται να αποφασίσουν να 
ανανεώσουν τον ορισμό παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

Κάθε απόφαση ορισμού παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ισχύει 
για πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο. Τα κράτη 
μέλη δύνανται να αποφασίσουν να 
ανανεώσουν τον ορισμό παρόχου 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας.

Or. en

Τροπολογία 317
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διάρκεια μιας σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς. 

Or. en

Τροπολογία 318
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για την παροχή διασυνοριακών 
υπηρεσιών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι η συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου και του άρθρου 10 
παράγραφος 3 δεν παρεμποδίζεται από 
την απαίτηση των εθνικών νομικών 
συστημάτων τους οι πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας στον εναέριο χώρο 
υπό τη δικαιοδοσία αυτού του κράτους 
μέλους.

Or. en

Τροπολογία 319
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ορισμός των παρόχων 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας δεν 
υπόκειται σε καμία προϋπόθεση που 

διαγράφεται
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απαιτεί από τους εν λόγω παρόχους:
α) να είναι υπό την άμεση ή κατά 
πλειοψηφία κυριότητα του ορίζοντος 
κράτους μέλους ή υπηκόων του·
β) να έχουν τον κύριο τόπο 
δραστηριότητάς τους ή την καταστατική 
έδρα τους στο έδαφος του ορίζοντος 
κράτους μέλους·
γ) να χρησιμοποιούν μόνον 
εγκαταστάσεις στο ορίζον κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 320
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ορισμός των παρόχων υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας δεν υπόκειται σε 
καμία προϋπόθεση που απαιτεί από τους εν 
λόγω παρόχους:

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποκλειστική παροχή υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας εντός συγκεκριμένων 
τμημάτων εναέριου χώρου στον εναέριο 
χώρο της δικαιοδοσίας τους. Για τον 
σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη ορίζουν έναν 
πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας με 
πιστοποιητικό σε ισχύ εντός της 
Ένωσης1α. Ο ορισμός των παρόχων 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας δεν 
υπόκειται σε καμία προϋπόθεση που 
απαιτεί από τους εν λόγω παρόχους:

__________________
1α Η διάταξη που σχετίζεται με τον 
δεκαετή ορισμό των παρόχων υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας από τα κράτη μέλη εγείρει 
ανησυχίες για τη συμβατότητά του με τη 
Σύμβαση του Σικάγου, η οποία παρέχει 
στα κράτη διακριτική ευχέρεια ως προς 
τον ορισμό του παρόχου υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας. Από άποψη διαχείρισης, 
τα 10 έτη δεν συνάδουν με ζητήματα 
κρίσιμης σημασίας, όπως η κατάρτιση, οι 
επενδυτικοί κύκλοι ή τα σχέδια 
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επιδόσεων, όπως προβλέπεται από την 
ίδια την πρόταση.

Or. en

Τροπολογία 321
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να είναι υπό την άμεση ή κατά 
πλειοψηφία κυριότητα του ορίζοντος 
κράτους μέλους ή υπηκόων του·

α) να είναι υπό την άμεση ή κατά 
πλειοψηφία κυριότητα του εν λόγω 
ορίζοντος κράτους μέλους ή υπηκόων του·

Or. en

Τροπολογία 322
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να έχουν τον κύριο τόπο 
δραστηριότητάς τους ή την καταστατική 
έδρα τους στο έδαφος του ορίζοντος 
κράτους μέλους·

β) να έχουν τον κύριο τόπο 
δραστηριότητάς τους ή την καταστατική 
έδρα τους στο έδαφος του εν λόγω κράτους 
μέλους·

Or. en

Τροπολογία 323
Petar Vitanov, Ismail Ertug, Maria Grapini, Rovana Plumb

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να χρησιμοποιούν μόνον γ) να χρησιμοποιούν μόνον 
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εγκαταστάσεις στο ορίζον κράτος μέλος. εγκαταστάσεις στο εν λόγω ορίζον κράτος 
μέλος.

Or. en

Τροπολογία 324
Marco Campomenosi, Paolo Borchia, Lucia Vuolo, Massimo Casanova, Roman Haider, 
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
πρέπει να τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, που έχουν οριστεί 
είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά. Στις 
υποχρεώσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται 
όροι για τη διάθεση κατάλληλων 
δεδομένων για τον εντοπισμό όλων των 
κινήσεων αεροσκαφών στον υπό την 
ευθύνη τους εναέριο χώρο.

3. Τα κράτη μέλη διαθέτουν 
διακριτική ευχέρεια στην επιλογή 
παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας και 
καθορίζουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι 
πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, 
που έχουν οριστεί είτε μεμονωμένα είτε 
συλλογικά. Στις υποχρεώσεις αυτές 
συμπεριλαμβάνονται όροι για τη διάθεση 
κατάλληλων δεδομένων για τον εντοπισμό 
όλων των κινήσεων αεροσκαφών στον υπό 
την ευθύνη τους εναέριο χώρο.

Or. en

Τροπολογία 325
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
πρέπει να τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, που έχουν οριστεί 
είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά. Στις 
υποχρεώσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται 
όροι για τη διάθεση κατάλληλων 
δεδομένων για τον εντοπισμό όλων των 

3. Τα κράτη μέλη διαθέτουν 
διακριτική ευχέρεια στην επιλογή 
παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας και 
καθορίζουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι 
πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, 
που έχουν οριστεί είτε μεμονωμένα είτε 
συλλογικά. Στις υποχρεώσεις αυτές 
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κινήσεων αεροσκαφών στον υπό την 
ευθύνη τους εναέριο χώρο.

συμπεριλαμβάνονται όροι για τη διάθεση 
κατάλληλων δεδομένων για τον εντοπισμό 
όλων των κινήσεων αεροσκαφών στον υπό 
την ευθύνη τους εναέριο χώρο.

Or. en

Τροπολογία 326
Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
πρέπει να τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, που έχουν οριστεί 
είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά. Στις 
υποχρεώσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται 
όροι για τη διάθεση κατάλληλων 
δεδομένων για τον εντοπισμό όλων των 
κινήσεων αεροσκαφών στον υπό την 
ευθύνη τους εναέριο χώρο.

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν στη 
σύμβαση παροχής υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι 
πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας, 
που έχουν οριστεί είτε μεμονωμένα είτε 
συλλογικά. Στις υποχρεώσεις αυτές 
συμπεριλαμβάνονται όροι για τη διάθεση 
κατάλληλων δεδομένων για τον εντοπισμό 
όλων των κινήσεων αεροσκαφών στον υπό 
την ευθύνη τους εναέριο χώρο.

Or. en

Τροπολογία 327
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Ismail Ertug, Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
πρέπει να τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας, που έχουν οριστεί 
είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά. Στις 
υποχρεώσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται 
όροι για τη διάθεση κατάλληλων 
δεδομένων για τον εντοπισμό όλων των 

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
πρέπει να τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας. Στις υποχρεώσεις 
αυτές συμπεριλαμβάνονται όροι για τη 
διάθεση κατάλληλων δεδομένων για τον 
εντοπισμό όλων των κινήσεων 
αεροσκαφών στον υπό την ευθύνη τους 
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κινήσεων αεροσκαφών στον υπό την 
ευθύνη τους εναέριο χώρο.

εναέριο χώρο.

Or. en

Τροπολογία 328
Mario Furore, Laura Ferrara

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη έχουν τη 
διακριτική ευχέρεια να επιλέξουν έναν 
πάροχο υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διακριτική ευχέρεια του κράτους θα πρέπει να επανέλθει, όπως συμβαίνει ήδη στο άρθρο 8 
του κανονισμού 550/2204, σύμφωνα με την οποία η κράτη μέλη εξασφαλίζουν την αποκλειστική 
παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας εντός συγκεκριμένων τμημάτων εναέριου χώρου στον 
εναέριο χώρο της δικαιοδοσίας τους. Για αυτόν τον σκοπό, τα κράτη μέλη ορίζουν έναν πάροχο 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας που κατέχει πιστοποιητικό σε ισχύ.

Τροπολογία 329
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Σχέσεις μεταξύ παρόχων υπηρεσιών

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας μπορούν να επωφεληθούν 
από τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας 
άλλων παρόχων υπηρεσιών που έχουν 
πιστοποιηθεί στην Ένωση.
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2. Οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας επισημοποιούν τις σχέσεις 
συνεργασίας τους με γραπτές συμφωνίες 
ή ισοδύναμες νομικές ρυθμίσεις με τις 
οποίες καθορίζονται τα συγκεκριμένα 
καθήκοντα και λειτουργίες που 
αναλαμβάνει κάθε πάροχος και 
επιτρέπεται η ανταλλαγή επιχειρησιακών 
δεδομένων μεταξύ όλων των παρόχων 
υπηρεσιών σε ό,τι αφορά τη γενική 
εναέρια κυκλοφορία. Οι ρυθμίσεις αυτές 
κοινοποιούνται στην οικεία εθνική 
εποπτική αρχή ή αρχές. Απαιτείται η 
έγκριση των συναφών κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο κανονισμού δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένη διάταξη η οποία να επιτρέπει στον 
πάροχο υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας (ATSP) να αναθέτει υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας 
σε άλλη οντότητα η οποία έχει πιστοποιηθεί δυνάμει του δικαίου της ΕΕ, που στη σημερινή 
μορφή ρυθμίζεται από το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 550/2004.


