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Τροπολογία 28
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Με σκοπό τη βελτιστοποίηση της 
εφαρμογής των κανόνων σχετικά με τον 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, ο κανονισμός 
[τροποποιημένος SES2+] θεσπίζει την 
αρμοδιότητα —για διάφορα καθήκοντα, 
ιδίως σε σχέση με τον μηχανισμό 
επιδόσεων και το σύστημα χρέωσης— 
ειδικού φορέα της Ένωσης, του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Ασφάλεια της Αεροπορίας, να ενεργεί 
ως φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων 
(στο εξής: ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ).

(1) Με σκοπό τη βελτιστοποίηση της 
εφαρμογής των κανόνων σχετικά με τον 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, ο κανονισμός 
[τροποποιημένος SES2+] θεσπίζει την 
οργάνωση και την αρμοδιότητα —για 
διάφορα καθήκοντα, ιδίως σε σχέση με τον 
μηχανισμό επιδόσεων και το σύστημα 
χρέωσης— ειδικού φορέα της Ένωσης, του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Ασφάλεια της Αεροπορίας, να ενεργεί 
ως φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων 
(στο εξής: ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ).

Or. en

Τροπολογία 29
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συνεχής μείωση του κόστους δεν μπορεί 
να αποτελεί αυτοσκοπό, το πνεύμα της 
πρότασης της Επιτροπής που προβλέπει 
ότι ο ίδιος οργανισμός πρέπει να είναι 
υπεύθυνος για τις οικονομικές πτυχές και 
για τις πτυχές ασφαλείας αποτελεί μια 
εγγενώς επικίνδυνη πρακτική.

Or. en

Τροπολογία 30



PE680.873v01-00 4/120 AM\1223834EL.docx

EL

Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σύμφωνα με τον εν λόγω στόχο, 
είναι αναγκαίο να θεσπιστεί, εντός του 
Οργανισμού, μια αντίστοιχη, 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, 
στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός μπορεί 
να βασίζεται σε ειδικούς πόρους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 31
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Σε αντίθεση με τους κανόνες της 
σύμβασης του Σικάγου του 1944, η δέσμη 
μέτρων SES 2+ αποσκοπεί στην παροχή 
των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας σε 
φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας 
(ANSP), που δεν ορίζονται από τα κράτη, 
αλλά παρέχονται βάσει υπερεθνικών και 
οικονομικών κριτηρίων σε παρόχους που 
προσφέρουν καλύτερο λόγο 
κόστους/ωφέλειας.

Or. en

Τροπολογία 32
Clare Daly
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Η διαχείριση του ευρωπαϊκού 
εναέριου χώρου βάσει αρχών που 
απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση 
διασφαλίζει πάντα τα απαιτούμενα 
επίπεδα ασφαλείας, και επιτρέπει την 
υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων και 
πολιτικών, τόσο ως προς τη διαχείριση 
της εναέριας κυκλοφορίας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, όσο και ως προς τη λήψη 
μέτρων που έχουν επιτρέψει τη 
σημαντική μείωση της συμφόρησης και 
των καθυστερήσεων, έχουν μειώσει το 
λειτουργικό κόστος, και δεν έχουν 
παρεμποδίσει την ασφάλεια και τη ροή 
της ευρωπαϊκής εναέριας κυκλοφορίας ή 
την αποδοτικότητά της.

Or. en

Τροπολογία 33
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για τους σκοπούς αυτούς, 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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 34
Marian-Jean Marinescu
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με τις αρχές που 
ορίζονται ανωτέρω, το ρυθμιστικό 
συμβούλιο επανεξέτασης 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 από 
οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική 
οντότητα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 35
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με τις αρχές που 
ορίζονται ανωτέρω, το ρυθμιστικό 
συμβούλιο επανεξέτασης 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 από 
οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική 
οντότητα.

(5) Σύμφωνα με τις αρχές που 
ορίζονται ανωτέρω, το ρυθμιστικό 
συμβούλιο επανεξέτασης επιδόσεων θα 
πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητο και 
δεν θα πρέπει να επιζητεί ή να ακολουθεί 
οδηγίες ή να δέχεται συστάσεις από 
κυβέρνηση κράτους μέλους, από την 
Επιτροπή, από τον Οργανισμό ή από 
οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική 
οντότητα.

Or. en

Τροπολογία 36
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το διοικητικό συμβούλιο του 
Οργανισμού θα πρέπει να διαθέτει τις 
αναγκαίες εξουσίες, ιδίως την εξουσία 
διορισμού του διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 37
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το διοικητικό συμβούλιο του 
Οργανισμού θα πρέπει να διαθέτει τις 
αναγκαίες εξουσίες, ιδίως την εξουσία 
διορισμού του διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 38
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Το διοικητικό συμβούλιο του 
Οργανισμού θα πρέπει να διαθέτει τις 
αναγκαίες εξουσίες, ιδίως την εξουσία 
διορισμού του διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων.

(6) Το ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων θα πρέπει να 
διορίζει τον διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων.

Or. en
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Τροπολογία 39
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ειδικότερα, 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. Εάν είναι 
αναγκαίο, στις δραστηριότητες αυτές θα 
πρέπει να συμμετέχει το ρυθμιστικό 
συμβούλιο επανεξέτασης επιδόσεων ως 
ανεξάρτητος φορέας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 40
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ειδικότερα, 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 

(7) Ειδικότερα, 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 
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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. Εάν είναι αναγκαίο, στις 
δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να 
συμμετέχει το ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων ως ανεξάρτητος 
φορέας.

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. Εάν είναι αναγκαίο, στις 
δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να 
συμμετέχει το ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων ως πλήρως 
ανεξάρτητος φορέας.

Or. en

Τροπολογία 41
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) 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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 42
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(8) 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.

(8) 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 με βάση τους 
ήδη υφιστάμενους φορείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να επιδιώκει την αξιοποίηση των ομάδων που 
ασχολούνται ήδη με πτυχές επιδόσεων. Η τρέχουσα πρόταση εισάγει νέες οντότητες και καθιστά 
το σύστημα πιο περίπλοκο. Το ίδιο αποτέλεσμα θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της 
τροποποίησης των ήδη υφιστάμενων φορέων

Τροπολογία 43
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) 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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 44
Marian-Jean Marinescu
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ θα πρέπει να 
διεξάγει τις απαραίτητες διαβουλεύσεις 
και να ενεργεί με διαφάνεια.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 45
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο Οργανισμός καταχωρίζει τα 
έσοδα και τις δαπάνες για την επανεξέταση 
των επιδόσεων χωριστά από τα λοιπά 
έσοδα και δαπάνες. Σύμφωνα με την αρχή 
της ανεξαρτησίας του Οργανισμού στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, το 
σχέδιο κατάστασης προβλέψεων των 
εσόδων και δαπανών για την επανεξέταση 
των επιδόσεων το οποίο υποβάλλεται στον 
εκτελεστικό διευθυντή θα πρέπει να 
καταρτίζεται από τον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων. Στο πλαίσιο 
αυτού του σχεδίου κατάστασης 
προβλέψεων, για αλλαγές στα έσοδα και 
στις δαπάνες που αφορούν την 
επανεξέταση των επιδόσεων θα πρέπει να 
απαιτείται έγκριση του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων. Σε περίπτωση 
διαφωνίας μεταξύ του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων και του 
εκτελεστικού διευθυντή, ο διευθυντής 
επανεξέτασης επιδόσεων θα πρέπει να 
είναι σε θέση να εκθέσει με 
αποτελεσματικό τρόπο τις απόψεις του 
στο διοικητικό συμβούλιο, προτού αυτό 
εγκρίνει το προσωρινό σχέδιο 

(11) Ο Οργανισμός καταχωρίζει τα 
έσοδα και τις δαπάνες για την επανεξέταση 
των επιδόσεων χωριστά από τα λοιπά 
έσοδα και δαπάνες. Σύμφωνα με την αρχή 
της ανεξαρτησίας του Οργανισμού στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, το 
σχέδιο κατάστασης προβλέψεων των 
εσόδων και δαπανών για την επανεξέταση 
των επιδόσεων το οποίο υποβάλλεται στον 
εκτελεστικό διευθυντή θα πρέπει να 
καταρτίζεται από τον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων. Στο πλαίσιο 
αυτού του σχεδίου κατάστασης 
προβλέψεων, για αλλαγές στα έσοδα και 
στις δαπάνες που αφορούν την 
επανεξέταση των επιδόσεων θα πρέπει να 
απαιτείται έγκριση του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων.
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προβλέψεων εσόδων και δαπανών του 
Οργανισμού.

Or. en

Τροπολογία 46
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο Οργανισμός καταχωρίζει τα 
έσοδα και τις δαπάνες για την επανεξέταση 
των επιδόσεων χωριστά από τα λοιπά 
έσοδα και δαπάνες. Σύμφωνα με την αρχή 
της ανεξαρτησίας του Οργανισμού στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, το 
σχέδιο κατάστασης προβλέψεων των 
εσόδων και δαπανών για την επανεξέταση 
των επιδόσεων το οποίο υποβάλλεται στον 
εκτελεστικό διευθυντή θα πρέπει να 
καταρτίζεται από τον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων. Στο πλαίσιο 
αυτού του σχεδίου κατάστασης 
προβλέψεων, για αλλαγές στα έσοδα και 
στις δαπάνες που αφορούν την 
επανεξέταση των επιδόσεων θα πρέπει να 
απαιτείται έγκριση του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων. Σε περίπτωση 
διαφωνίας μεταξύ του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων και του 
εκτελεστικού διευθυντή, ο διευθυντής 
επανεξέτασης επιδόσεων θα πρέπει να 
είναι σε θέση να εκθέσει με 
αποτελεσματικό τρόπο τις απόψεις του 
στο διοικητικό συμβούλιο, προτού αυτό 
εγκρίνει το προσωρινό σχέδιο 
προβλέψεων εσόδων και δαπανών του 
Οργανισμού.

(11) Ο Οργανισμός καταχωρίζει τα 
έσοδα και τις δαπάνες για την επανεξέταση 
των επιδόσεων χωριστά από τα λοιπά 
έσοδα και δαπάνες. Σύμφωνα με την αρχή 
της ανεξαρτησίας του Οργανισμού στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, το 
σχέδιο κατάστασης προβλέψεων των 
εσόδων και δαπανών για την επανεξέταση 
των επιδόσεων το οποίο υποβάλλεται στον 
εκτελεστικό διευθυντή θα πρέπει να 
καταρτίζεται από τον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων. Στο πλαίσιο 
αυτού του σχεδίου κατάστασης 
προβλέψεων, για αλλαγές στα έσοδα και 
στις δαπάνες που αφορούν την 
επανεξέταση των επιδόσεων θα πρέπει να 
απαιτείται έγκριση του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 47
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Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Είναι σκόπιμο οι ορισθέντες 
πάροχοι υπηρεσιών ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας να συμβάλουν στη σύσταση 
των δραστηριοτήτων του Οργανισμού ως 
ΦΕΕ, καθώς και στη συνεχή λειτουργία 
του. 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 
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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 48
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Είναι σκόπιμο οι ορισθέντες (12) Είναι σκόπιμο οι ορισθέντες 
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πάροχοι υπηρεσιών ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας να συμβάλουν στη σύσταση 
των δραστηριοτήτων του Οργανισμού ως 
ΦΕΕ, καθώς και στη συνεχή λειτουργία 
του. 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 
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.

πάροχοι υπηρεσιών ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας να συμβάλουν στην εκτέλεση 
των δραστηριοτήτων του Οργανισμού ως 
ΦΕΕ, καθώς και στη συνεχή λειτουργία 
του. 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 
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 49
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Είναι σκόπιμο οι ορισθέντες 
πάροχοι υπηρεσιών ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας να συμβάλουν στη σύσταση 
των δραστηριοτήτων του Οργανισμού ως 
ΦΕΕ, καθώς και στη συνεχή λειτουργία 
του. Οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών 
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κατέχουν 
φυσικά μονοπώλια όσον αφορά τις 
σχετικές υπηρεσίες, και οι εν λόγω 
υπηρεσίες αμείβονται από τους χρήστες 

(12) Είναι σκόπιμο οι ορισθέντες 
πάροχοι υπηρεσιών ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας να συμβάλουν στη σύσταση 
των δραστηριοτήτων του Οργανισμού ως 
ΦΕΕ, καθώς και στη συνεχή λειτουργία 
του. Οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών 
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κατέχουν 
φυσικά μονοπώλια όσον αφορά τις 
σχετικές υπηρεσίες, και οι εν λόγω 
υπηρεσίες αμείβονται από τους χρήστες 
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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 
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.

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 
υπηρεσιών σε ορισμένα σημεία, ιδίως 
όσον αφορά τον στόχο της μείωσης των 
σωρευτικών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 10% ο 
οποίος προβλέπεται στον Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Ουρανό. Ο κύριος ρόλος του 
Οργανισμού στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ συνίσταται στην εφαρμογή 
του μηχανισμού επιδόσεων και του 
συστήματος χρέωσης, με προτεραιότητα 
σε μηχανισμούς και συστήματα που 
σχετίζονται με τις κλιματικές και 
περιβαλλοντικές επιδόσεις σύμφωνα με 
τους στόχους μείωσης των εκπομπών του 
ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, 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 50
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Είναι σκόπιμο οι ορισθέντες 
πάροχοι υπηρεσιών ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας να συμβάλουν στη σύσταση 
των δραστηριοτήτων του Οργανισμού ως 
ΦΕΕ, καθώς και στη συνεχή λειτουργία 
του. Οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών 
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κατέχουν 

(12) Είναι σκόπιμο οι ορισθέντες 
πάροχοι υπηρεσιών ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας να συμβάλουν στη σύσταση 
των δραστηριοτήτων του Οργανισμού ως 
ΦΕΕ, καθώς και στη συνεχή λειτουργία 
του. Οι ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών 
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κατέχουν 
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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 
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.

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 
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. Τα 
καθήκοντα του Οργανισμού στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
περιλαμβάνουν επίσης τη συμβολή στην 
ανάπτυξη της επεκτασιμότητας των 
υπηρεσιών διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας και των υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας, για παράδειγμα 
προωθώντας την ασφαλή και 
εναρμονισμένη χρήση νέων τεχνολογιών 
και αναθεωρώντας την παροχή έγκρισης 
στο επιχειρησιακό προσωπικό, σε 
συνδυασμό με εναρμονισμένες διεπαφές 
ανθρώπου και υπολογιστή για συστήματα 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας 
και αεροναυτιλίας.

Or. de

Τροπολογία 51
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(13) Οι δαπάνες που σχετίζονται με την 
εποπτεία των ορισθέντων παρόχων 
υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 
από τον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ μπορούν να 
διακριθούν σε δαπάνες σύστασης και 
δαπάνες λειτουργίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 52
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) 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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 53
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να 
καλυφθούν κατά τη διάρκεια πέντε 
οικονομικών ετών από τους ορισθέντες 
παρόχους υπηρεσιών ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας με τη μορφή ετήσιων 
συνεισφορών, οι οποίες θα υπολογίζονται 
με δίκαιο τρόπο και χωρίς διακρίσεις. Η 

διαγράφεται
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επιμέρους συνεισφορά κάθε ορισθέντα 
παρόχου υπηρεσιών ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας θα πρέπει να προσδιορίζεται 
σε συνάρτηση με το 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 54
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να καθοριστούν 
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 εν λόγω 
αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου3.

διαγράφεται

_________________
3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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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 55
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να καθοριστούν 
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 εν λόγω 
αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου3.

διαγράφεται

_________________
3 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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Τροπολογία 56
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) 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 
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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 57
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) 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 

(17) 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, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τις 
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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 
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.

κλιματικές και περιβαλλοντικές 
επιδόσεις, 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 
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 58
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Τα έσοδα που θα εισπράττει ο 
Οργανισμός, ανεξαρτήτως πηγής, δεν θα 
πρέπει να διακυβεύουν την ανεξαρτησία 
και την αμεροληψία του.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 59
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ θα πρέπει 

διαγράφεται
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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 60
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ θα πρέπει να 
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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 61
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
συμβάλλει στην αντιστροφή των 
διεργασιών απελευθέρωσης των 
υπηρεσιών διαχείρισης εναέριας 
κυκλοφορίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού που 
ξεκίνησε το 1999, να διασφαλίζει ότι τα 
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κράτη μέλη, που είναι αρμόδια για τη 
διαχείριση του εναέριου χώρου τους, 
μετρούν και οργανώνουν τις υπηρεσίες 
σύμφωνα με τις ανάγκες τους, καθώς και 
να προάγει την πιο στενή συνεργασία με 
άλλα κράτη.

Or. en

Τροπολογία 62
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «ATM/ANS»: υπηρεσίες 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας (air traffic 
management and air navigation services), 
οι οποίες καλύπτουν όλα τα ακόλουθα: τις 
λειτουργίες και υπηρεσίες διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 σημείο 9 του [τροποποιημένου 
SES2+]· τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 4 του 
εν λόγω κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών 
δικτύου που αναφέρονται στο άρθρο 26 
του εν λόγω κανονισμού, καθώς και τις 
υπηρεσίες που αυξάνουν τα σήματα τα 
οποία εκπέμπονται από τις βασικές 
συστοιχίες του GNSS για τους σκοπούς 
της αεροναυτιλίας· τον σχεδιασμό της 
διαδικασίας πτήσης· τις υπηρεσίες που 
συνίστανται στην παραγωγή και την 
επεξεργασία δεδομένων, καθώς και στη 
μορφοποίηση και τη διαβίβαση δεδομένων 
στη γενική εναέρια κυκλοφορία για τους 
σκοπούς της αεροναυτιλίας· και τις 
υπηρεσίες δεδομένων εναέριας 
κυκλοφορίας που συνίστανται στη 
συλλογή, συγκέντρωση και ενοποίηση 
επιχειρησιακών δεδομένων από παρόχους 

5) «ATM/ANS»: υπηρεσίες 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και 
υπηρεσίες αεροναυτιλίας (air traffic 
management and air navigation services), 
οι οποίες καλύπτουν όλα τα ακόλουθα: τις 
λειτουργίες και υπηρεσίες διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 σημείο 9 του [τροποποιημένου 
SES2+]· τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 4 του 
εν λόγω κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών 
δικτύου που αναφέρονται στο άρθρο 26 
του εν λόγω κανονισμού, καθώς και τις 
υπηρεσίες που αυξάνουν τα σήματα τα 
οποία εκπέμπονται από τις βασικές 
συστοιχίες του GNSS για τους σκοπούς 
της αεροναυτιλίας· τον σχεδιασμό της 
διαδικασίας πτήσης· τις υπηρεσίες που 
συνίστανται στην παραγωγή και την 
επεξεργασία δεδομένων, καθώς και στη 
μορφοποίηση και τη διαβίβαση δεδομένων 
στη γενική εναέρια κυκλοφορία για τους 
σκοπούς της αεροναυτιλίας· και τις 
υπηρεσίες δεδομένων εναέριας 
κυκλοφορίας που συνίστανται στη 
συλλογή, συγκέντρωση και ενοποίηση 
επιχειρησιακών δεδομένων από παρόχους 
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υπηρεσιών επιτήρησης, από παρόχους 
μετεωρολογικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών 
και λειτουργιών δικτύου, καθώς και από 
άλλες συναφείς οντότητες και/ή στην 
παροχή επεξεργασμένων δεδομένων για 
σκοπούς ελέγχου της εναέριας 
κυκλοφορίας και διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας·

υπηρεσιών επιτήρησης, από παρόχους 
μετεωρολογικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών 
και λειτουργιών δικτύου, καθώς και από 
άλλες συναφείς οντότητες και/ή στην 
παροχή επεξεργασμένων δεδομένων για 
σκοπούς ελέγχου της εναέριας 
κυκλοφορίας και διαχείρισης της εναέριας 
κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων 
δεδομένων που σχετίζονται με διάφορες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 63
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α) «ορισθείς πάροχος υπηρεσιών 
εναέριας κυκλοφορίας»: ορισθείσα 
υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 (10β νέα) του 
[τροποποιημένου SES2+]·

Or. en

Τροπολογία 64
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) το άρθρο 84 τροποποιείται ως 
εξής:
«1. Η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν 
αιτήματος του Οργανισμού στο πλαίσιο 
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της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, να επιβάλει 
σε κάποιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο 
υπεύθυνο για τις επιδόσεις των παρόχων 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό και το άρθρο 42α 
του [τροποποιημένου SES 2+], ένα από ή 
αμφότερα τα εξής:
α) πρόστιμο αν το εν λόγω άτομο 
παραβίασε, σκόπιμα ή από αμέλεια, μία 
από τις διατάξεις του [τροποποιημένου 
SES 2+]·
β) περιοδική χρηματική ποινή αν το εν 
λόγω πρόσωπο εξακολουθεί να 
παραβαίνει μία από αυτές τις διατάξεις, 
για να υποχρεώσει το εν λόγω πρόσωπο 
να συμμορφωθεί με τις εν λόγω διατάξεις.
2. Το ποσό των προστίμων και οι 
περιοδικές χρηματικές ποινές της 
παραγράφου 1 έχουν αποτελεσματικό και 
αναλογικό χαρακτήρα. Το ποσό των 
προστίμων δεν υπερβαίνει το 4 % του 
ετήσιου εισοδήματος ή του κύκλου 
εργασιών του οικείου νομικού ή φυσικού 
προσώπου. Το ποσό των περιοδικών 
χρηματικών ποινών δεν υπερβαίνει το 2,5 
% του μέσου ημερήσιου εισοδήματος ή 
του κύκλου εργασιών του ενδιαφερόμενου 
νομικού ή φυσικού προσώπου.
3. Η Επιτροπή δύναται να επιβάλει 
πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές 
ποινές σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
μόνον όταν άλλα μέτρα που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό και στις κατ' 
εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις 
που εκδίδονται βάσει αυτού για την 
αντιμετώπιση τέτοιων παραβάσεων είναι 
ακατάλληλα ή δυσανάλογα.
4. Όσον αφορά την επιβολή προστίμων 
και περιοδικών χρηματικών ποινών βάσει 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή 
εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις κατά 
το άρθρο 128, οι οποίες θεσπίζουν:
α) λεπτομερή κριτήρια και λεπτομερή 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό του 
ύψους του προστίμου ή της περιοδικής 
χρηματικής ποινής·
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β) λεπτομερείς κανόνες για τις έρευνες, τα 
συναφή μέτρα και τις εκθέσεις, καθώς 
και για τη λήψη αποφάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων 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.
5. Το Δικαστήριο έχει πλήρη δικαιοδοσία 
για τον έλεγχο των αποφάσεων που 
λαμβάνει η Επιτροπή σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. Δύναται να ακυρώσει, να 
μειώσει ή να επαυξήσει τα πρόστιμα ή τις 
περιοδικές χρηματικές ποινές που έχουν 
επιβληθεί.
6. Οι αποφάσεις που λαμβάνει η 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1 
δεν έχουν ποινικό χαρακτήρα.»

Or. en

Τροπολογία 65
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 93 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν διαθέτει τη σχετική 
εμπειρογνωσία, και ανεξάρτητα από το αν 
ενεργεί ή όχι υπό την ιδιότητά του ως 
ΦΕΕ, ο Οργανισμός παρέχει, κατόπιν 
αιτήματος, τεχνική συνδρομή στην 
Επιτροπή, για την υλοποίηση του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τον μηχανισμό επιδόσεων και το 
σύστημα χρέωσης, ιδίως:

2. Αν διαθέτει τη σχετική 
εμπειρογνωσία, και ανεξάρτητα από το αν 
ενεργεί ή όχι υπό την ιδιότητά του ως 
ΦΕΕ, ο Οργανισμός παρέχει, κατόπιν 
αιτήματος, τεχνική συνδρομή στην 
Επιτροπή, για την υλοποίηση του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τον μηχανισμό επιδόσεων και το 
σύστημα χρέωσης, ιδίως όσων σχετίζονται 
με την κλιματική και περιβαλλοντική 
απόδοση σύμφωνα με τους στόχους 
μείωσης των εκπομπών του ευρωπαϊκού 
νόμου για το κλίμα και τους στόχους της 
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Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας:

Or. en

Τροπολογία 66
Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 93 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διενεργώντας τεχνικές 
επιθεωρήσεις, τεχνικές διερευνήσεις, 
επανεξετάσεις συμμόρφωσης, μελέτες και 
έργα·

α) διενεργώντας τεχνικές 
επιθεωρήσεις, τεχνικές διερευνήσεις, 
επανεξετάσεις συμμόρφωσης, μελέτες και 
έργα,·συμπεριλαμβανομένων μελετών για 
εναρμονισμένες διεπαφές ανθρώπου και 
υπολογιστή·

Or. de

Τροπολογία 67
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 93 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) αίτηση περί διορθωτικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων προστίμων και 
περιοδικών χρηματικών ποινών, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 84α.

Or. en

Τροπολογία 68
Karima Delli
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 93 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περιπτώσεις όπου δεν διαθέτει 
την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, 
συμβουλεύεται επιστημονικούς 
εμπειρογνώμονες, ιδίως στον τομέα του 
κλίματος και του περιβάλλοντος, για τη 
διασφάλιση της πλήρους ευθυγράμμισης 
με τους στόχους μείωσης των εκπομπών 
του ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας.

Or. en

Τροπολογία 69
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 98 – παράγραφος 2 – σημείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«ιβ) λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη 
διαμόρφωση και, εφόσον χρειάζεται, την 
τροποποίηση των εσωτερικών δομών του 
Οργανισμού σε διευθυντικό επίπεδο, στην 
δε περίπτωση συγκεκριμένων δομών που 
αφορούν την επανεξέταση των 
επιδόσεων, κατόπιν αντίστοιχου 
αιτήματος του διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων και θετικής γνώμης του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων. Οι σχετικές αποφάσεις δεν 
θίγουν τον διαχωρισμό μεταξύ του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων, του διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων, του γνωμοδοτικού συμβουλίου 
επανεξέτασης επιδόσεων, του συμβουλίου 
προσφυγών για την επανεξέταση των 

«ιβ) λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη 
διαμόρφωση και, εφόσον χρειάζεται, την 
τροποποίηση των εσωτερικών δομών του 
Οργανισμού σε διευθυντικό επίπεδο, 
εξαιρουμένης της δομής του Οργανισμού 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ. 
Οι σχετικές αποφάσεις δεν θίγουν τον 
διαχωρισμό μεταξύ του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων, του 
διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων, του 
γνωμοδοτικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων, του συμβουλίου προσφυγών 
για την επανεξέταση των επιδόσεων και 
του προσωπικού που εργάζεται αφενός για 
τον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ και αφετέρου για 
άλλα όργανα και αρμόδια πρόσωπα εντός 
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επιδόσεων και του προσωπικού που 
εργάζεται αφενός για τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ και 
αφετέρου για άλλα όργανα και αρμόδια 
πρόσωπα εντός του Οργανισμού·»,

του Οργανισμού·»,

Or. en

Τροπολογία 70
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 98 – παράγραφος 2 – σημείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«ιβ) λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη 
διαμόρφωση και, εφόσον χρειάζεται, την 
τροποποίηση των εσωτερικών δομών του 
Οργανισμού σε διευθυντικό επίπεδο, στην 
δε περίπτωση συγκεκριμένων δομών που 
αφορούν την επανεξέταση των 
επιδόσεων, κατόπιν αντίστοιχου 
αιτήματος του διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων και θετικής γνώμης του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων. Οι σχετικές αποφάσεις δεν 
θίγουν τον διαχωρισμό μεταξύ του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων, του διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων, του γνωμοδοτικού συμβουλίου 
επανεξέτασης επιδόσεων, του συμβουλίου 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων και του προσωπικού που 
εργάζεται αφενός για τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ και 
αφετέρου για άλλα όργανα και αρμόδια 
πρόσωπα εντός του Οργανισμού·»,

«ιβ) λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη 
διαμόρφωση και, εφόσον χρειάζεται, την 
τροποποίηση των εσωτερικών δομών του 
Οργανισμού σε διευθυντικό επίπεδο, 
εξαιρουμένης της δομής του Οργανισμού 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ. 
Οι σχετικές αποφάσεις εγγυώνται τον 
διαχωρισμό μεταξύ του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων, του 
διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων, του 
γνωμοδοτικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων, του συμβουλίου προσφυγών 
για την επανεξέταση των επιδόσεων και 
του προσωπικού που εργάζεται 
αποκλειστικά αφενός για τον Οργανισμό 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
και αφετέρου για άλλα όργανα και αρμόδια 
πρόσωπα εντός του Οργανισμού·»,

Or. en

Τροπολογία 71
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Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 98 – παράγραφος 2 – σημείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«ιβ) λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη 
διαμόρφωση και, εφόσον χρειάζεται, την 
τροποποίηση των εσωτερικών δομών του 
Οργανισμού σε διευθυντικό επίπεδο, στην 
δε περίπτωση συγκεκριμένων δομών που 
αφορούν την επανεξέταση των 
επιδόσεων, κατόπιν αντίστοιχου 
αιτήματος του διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων και θετικής γνώμης του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων. Οι σχετικές αποφάσεις δεν 
θίγουν τον διαχωρισμό μεταξύ του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων, του διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων, του γνωμοδοτικού συμβουλίου 
επανεξέτασης επιδόσεων, του συμβουλίου 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων και του προσωπικού που 
εργάζεται αφενός για τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ και 
αφετέρου για άλλα όργανα και αρμόδια 
πρόσωπα εντός του Οργανισμού·»,

«ιβ) λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη 
διαμόρφωση και, εφόσον χρειάζεται, την 
τροποποίηση των εσωτερικών δομών του 
Οργανισμού σε διευθυντικό επίπεδο, 
εξαιρουμένης της δομής του Οργανισμού 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ. 
Οι σχετικές αποφάσεις δεν θίγουν τον 
διαχωρισμό μεταξύ του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων, του 
διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων, του 
γνωμοδοτικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων, του συμβουλίου προσφυγών 
για την επανεξέταση των επιδόσεων και 
του προσωπικού που εργάζεται αφενός για 
τον Οργανισμό στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ και αφετέρου για 
άλλα όργανα και αρμόδια πρόσωπα εντός 
του Οργανισμού·»

Or. en

Τροπολογία 72
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, José Ramón Bauzá 
Díaz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 98 – παράγραφος 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 2α:

διαγράφεται
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«2α. Όσον αφορά τα θέματα που αφορούν 
την επανεξέταση των επιδόσεων, το 
διοικητικό συμβούλιο:
α) μετά από διαβούλευση με το 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων και αφού λάβει τη σύμφωνη 
γνώμη του τελευταίου, διορίζει τον 
διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 114ζ και, κατά 
περίπτωση, παρατείνει τη θητεία του ή 
τον απαλλάσσει από τα καθήκοντά του·
β) διορίζει τα μέλη του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 114γ·
γ) μετά από διαβούλευση με το 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων, διορίζει τα μέλη του 
συμβουλίου προσφυγών για την 
επανεξέταση των επιδόσεων σύμφωνα με 
το άρθρο 114ιβ·
δ) 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 [τροποποιημένου 
SES2+]·
ε) μετά από διαβούλευση με το 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων, ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στον 
διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων·
στ) μετά από διαβούλευση με το 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων, θεσπίζει διαδικασίες για την 
έκδοση γνωμών, συστάσεων και 
αποφάσεων του Οργανισμού στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 119α παράγραφος 
4·
ζ) κατόπιν ευνοϊκής γνώμης του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων και βάσει πρότασης του 
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διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων, 
εγκρίνει και επικαιροποιεί τακτικά τα 
σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης 
σχετικά με την επανεξέταση επιδόσεων 
τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 119α 
παράγραφος 5·
η) κατόπιν ευνοϊκής γνώμης του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων, εγκρίνει τη σύναψη 
ρυθμίσεων εργασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 129α παράγραφος 4·
θ) κατόπιν ευνοϊκής γνώμης του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων και βάσει πρότασης του 
διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων, 
θεσπίζει μηχανισμούς και διαδικασίες 
διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους 
που αναφέρονται στο άρθρο 38 του 
[τροποποιημένου SES2+] και στο άρθρο 
119α του παρόντος κανονισμού.»·

Or. en

Τροπολογία 73
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 98 – παράγραφος 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 2α:

διαγράφεται

«2α. Όσον αφορά τα θέματα που αφορούν 
την επανεξέταση των επιδόσεων, το 
διοικητικό συμβούλιο:
α) μετά από διαβούλευση με το 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων και αφού λάβει τη σύμφωνη 
γνώμη του τελευταίου, διορίζει τον 
διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 114ζ και, κατά 
περίπτωση, παρατείνει τη θητεία του ή 
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τον απαλλάσσει από τα καθήκοντά του·
β) διορίζει τα μέλη του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 114γ·
γ) μετά από διαβούλευση με το 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων, διορίζει τα μέλη του 
συμβουλίου προσφυγών για την 
επανεξέταση των επιδόσεων σύμφωνα με 
το άρθρο 114ιβ·
δ) 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 [τροποποιημένου 
SES2+]·
ε) μετά από διαβούλευση με το 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων, ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στον 
διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων·
στ) μετά από διαβούλευση με το 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων, θεσπίζει διαδικασίες για την 
έκδοση γνωμών, συστάσεων και 
αποφάσεων του Οργανισμού στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 119α παράγραφος 
4·
ζ) κατόπιν ευνοϊκής γνώμης του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων και βάσει πρότασης του 
διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων, 
εγκρίνει και επικαιροποιεί τακτικά τα 
σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης 
σχετικά με την επανεξέταση επιδόσεων 
τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 119α 
παράγραφος 5·
η) κατόπιν ευνοϊκής γνώμης του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων, εγκρίνει τη σύναψη 
ρυθμίσεων εργασίας σύμφωνα με το 
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άρθρο 129α παράγραφος 4·
θ) κατόπιν ευνοϊκής γνώμης του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων και βάσει πρότασης του 
διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων, 
θεσπίζει μηχανισμούς και διαδικασίες 
διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους 
που αναφέρονται στο άρθρο 38 του 
[τροποποιημένου SES2+] και στο άρθρο 
119α του παρόντος κανονισμού.»·

Or. en

Τροπολογία 74
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 98 – παράγραφος 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 2α:

διαγράφεται

«2α. Όσον αφορά τα θέματα που αφορούν 
την επανεξέταση των επιδόσεων, το 
διοικητικό συμβούλιο:
α) μετά από διαβούλευση με το 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων και αφού λάβει τη σύμφωνη 
γνώμη του τελευταίου, διορίζει τον 
διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 114ζ και, κατά 
περίπτωση, παρατείνει τη θητεία του ή 
τον απαλλάσσει από τα καθήκοντά του·
β) διορίζει τα μέλη του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 114γ·
γ) μετά από διαβούλευση με το 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων, διορίζει τα μέλη του 
συμβουλίου προσφυγών για την 
επανεξέταση των επιδόσεων σύμφωνα με 
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το άρθρο 114ιβ·
δ) 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 [τροποποιημένου 
SES2+]·
ε) μετά από διαβούλευση με το 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων, ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στον 
διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων·
στ) μετά από διαβούλευση με το 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων, θεσπίζει διαδικασίες για την 
έκδοση γνωμών, συστάσεων και 
αποφάσεων του Οργανισμού στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 119α παράγραφος 
4·
ζ) κατόπιν ευνοϊκής γνώμης του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων και βάσει πρότασης του 
διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων, 
εγκρίνει και επικαιροποιεί τακτικά τα 
σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης 
σχετικά με την επανεξέταση επιδόσεων 
τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 119α 
παράγραφος 5·
η) κατόπιν ευνοϊκής γνώμης του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων, εγκρίνει τη σύναψη 
ρυθμίσεων εργασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 129α παράγραφος 4·
i) κατόπιν ευνοϊκής γνώμης του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων και βάσει πρότασης του 
διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων, 
θεσπίζει μηχανισμούς και διαδικασίες 
διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους 
που αναφέρονται στο άρθρο 38 του 
[τροποποιημένου SES2+] και στο άρθρο 
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119α του παρόντος κανονισμού.»·

Or. en

Τροπολογία 75
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 98 – παράγραφος 2 α – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) μετά από διαβούλευση με το 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων, θεσπίζει διαδικασίες για την 
έκδοση γνωμών, συστάσεων και 
αποφάσεων του Οργανισμού στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 119α παράγραφος 
4·

στ) μετά από διαβούλευση με το 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων, θεσπίζει διαδικασίες για την 
έκδοση γνωμών, συστάσεων και 
αποφάσεων του Οργανισμού στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 119α παράγραφος 
4, και διασφαλίζει ιδίως την 
επιστημονική επανεξέταση στους τομείς 
του κλίματος και του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 76
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 98 – παράγραφος 2 α – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) κατόπιν ευνοϊκής γνώμης του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων και βάσει πρότασης του 
διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων, 
θεσπίζει μηχανισμούς και διαδικασίες 
διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους 
που αναφέρονται στο άρθρο 38 του 
[τροποποιημένου SES2+] και στο άρθρο 

θ) κατόπιν ευνοϊκής γνώμης του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων και βάσει πρότασης του 
διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων, 
θεσπίζει μηχανισμούς και διαδικασίες 
διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους 
που αναφέρονται στο άρθρο 38 του 
[τροποποιημένου SES2+] και στο άρθρο 



AM\1223834EL.docx 37/120 PE680.873v01-00

EL

119α του παρόντος κανονισμού.»· 119α του παρόντος κανονισμού και να 
διασφαλίζει ιδίως τη δέουσα συμμετοχή 
επιστημονικών εμπειρογνωμόνων στους 
τομείς των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών επιδόσεων.»·

Or. en

Τροπολογία 77
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 98 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το διοικητικό συμβούλιο συστήνει 
συμβουλευτικό σώμα στο οποίο 
εκπροσωπείται όλο το φάσμα των 
ενδιαφερόμενων μερών τα οποία αφορούν 
οι εργασίες του Οργανισμού και το οποίο 
συμβουλεύεται πριν λάβει αποφάσεις στα 
πεδία της παραγράφου 2 στοιχεία γ), ε), 
στ) και θ). Το διοικητικό συμβούλιο 
ενσωματώνει πλήρως τη συνεισφορά που 
παρέχει ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 114η 
κατά τη λήψη αποφάσεων στα πεδία της 
παραγράφου 2 στοιχεία γ) και στ). Το 
διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης να 
αποφασίσει να ζητήσει τη γνώμη του 
συμβουλευτικού σώματος σχετικά με άλλα 
θέματα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3, εκτός από τους 
τομείς που σχετίζονται με τη λειτουργία 
του Οργανισμού ως ΦΕΕ. Το διοικητικό 
συμβούλιο ουδέποτε δεσμεύεται από τη 
γνώμη του συμβουλευτικού σώματος.»·

4. Το διοικητικό συμβούλιο συστήνει 
συμβουλευτικό σώμα στο οποίο 
εκπροσωπείται όλο το φάσμα των 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως 
εκπροσώπων εργαζομένων, τα οποία 
αφορούν οι εργασίες του Οργανισμού και 
το οποίο συμβουλεύεται πριν λάβει 
αποφάσεις στα πεδία της παραγράφου 2 
στοιχεία γ), ε), στ) και θ). Το διοικητικό 
συμβούλιο ενσωματώνει πλήρως τη 
συνεισφορά που παρέχει ο διευθυντής 
επανεξέτασης επιδόσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 114η κατά τη λήψη αποφάσεων στα 
πεδία της παραγράφου 2 στοιχεία γ) και 
στ), και ιδίως τις διαδικασίες που 
σχετίζονται με τους τομείς του κλίματος 
και του περιβάλλοντος. Το διοικητικό 
συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίσει 
να ζητήσει τη γνώμη του συμβουλευτικού 
σώματος σχετικά με άλλα θέματα που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, 
εκτός από τους τομείς που σχετίζονται με 
τη λειτουργία του Οργανισμού ως ΦΕΕ. Το 
διοικητικό συμβούλιο ουδέποτε 
δεσμεύεται από τη γνώμη του 
συμβουλευτικού σώματος.»·

Or. en
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Τροπολογία 78
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 98 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το διοικητικό συμβούλιο συστήνει 
συμβουλευτικό σώμα στο οποίο 
εκπροσωπείται όλο το φάσμα των 
ενδιαφερόμενων μερών τα οποία αφορούν 
οι εργασίες του Οργανισμού και το οποίο 
συμβουλεύεται πριν λάβει αποφάσεις στα 
πεδία της παραγράφου 2 στοιχεία γ), ε), 
στ) και θ). Το διοικητικό συμβούλιο 
ενσωματώνει πλήρως τη συνεισφορά που 
παρέχει ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 114η 
κατά τη λήψη αποφάσεων στα πεδία της 
παραγράφου 2 στοιχεία γ) και στ). Το 
διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης να 
αποφασίσει να ζητήσει τη γνώμη του 
συμβουλευτικού σώματος σχετικά με άλλα 
θέματα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3, εκτός από τους 
τομείς που σχετίζονται με τη λειτουργία 
του Οργανισμού ως ΦΕΕ. Το διοικητικό 
συμβούλιο ουδέποτε δεσμεύεται από τη 
γνώμη του συμβουλευτικού σώματος.»·

4. Το διοικητικό συμβούλιο συστήνει 
συμβουλευτικό σώμα στο οποίο 
εκπροσωπείται όλο το φάσμα των 
ενδιαφερόμενων μερών τα οποία αφορούν 
οι εργασίες του Οργανισμού και το οποίο 
συμβουλεύεται πριν λάβει αποφάσεις στα 
πεδία της παραγράφου 2 στοιχεία γ), ε), 
στ) και θ). Το διοικητικό συμβούλιο 
ενσωματώνει πλήρως τη συνεισφορά που 
παρέχει ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 5η 
[τροποποιημένος SES2+] κατά τη λήψη 
αποφάσεων στα πεδία της παραγράφου 2 
στοιχεία γ) και στ). Το διοικητικό 
συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίσει 
να ζητήσει τη γνώμη του συμβουλευτικού 
σώματος σχετικά με άλλα θέματα που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, 
εκτός από τους τομείς που σχετίζονται με 
τη λειτουργία του Οργανισμού ως ΦΕΕ. Το 
διοικητικό συμβούλιο ουδέποτε 
δεσμεύεται από τη γνώμη του 
συμβουλευτικού σώματος.»·

Or. en

Τροπολογία 79
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 98 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 7:

διαγράφεται

«7. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει, 
κατά το άρθρο 110 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων, απόφαση με βάση το άρθρο 2 
παράγραφος 1 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων και το άρθρο 6 του 
καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό 
προσωπικό για τη μεταβίβαση των 
σχετικών εξουσιών της αρμόδιας για τους 
διορισμούς αρχής στον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων όσον αφορά τα 
μέλη του προσωπικού των οποίων οι 
θέσεις αντιστοιχούν στη λειτουργία του 
Οργανισμού ως ΦΕΕ, καθώς και για τον 
προσδιορισμό των προϋποθέσεων με 
βάση τις οποίες μπορεί να ανασταλεί η εν 
λόγω μεταβίβαση. Ο διευθυντής 
επανεξέτασης επιδόσεων εξουσιοδοτείται 
να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εξουσίες 
αυτές.
Αν εξαιρετικές περιστάσεις το 
επιβάλλουν, το διοικητικό συμβούλιο 
δύναται να αποφασίσει να αναστείλει 
προσωρινά τη μεταβίβαση των 
αρμοδιοτήτων της αρμόδιας για τους 
διορισμούς αρχής στον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων και των 
αρμοδιοτήτων που αυτός μεταβίβασε 
περαιτέρω, και να τις ασκήσει το ίδιο ή 
να τις μεταβιβάσει σε κάποιο από τα μέλη 
του ή σε άλλο μέλος του προσωπικού 
πλην του διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων. Για τη λήψη της σχετικής 
απόφασης απαιτείται υπερψήφιση από 
τον εκπρόσωπο της Επιτροπής στο 
διοικητικό συμβούλιο. Οι εξαιρετικές 
περιστάσεις περιορίζονται αυστηρά σε 
θέματα διοίκησης, προϋπολογισμού ή 
διαχείρισης, με την επιφύλαξη της 
πλήρους ανεξαρτησίας του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων όσον αφορά τα 
καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 
114η παράγραφος 3 στοιχείο δ).»·
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Or. en

Τροπολογία 80
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 98 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 7:

διαγράφεται

«7. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει, 
κατά το άρθρο 110 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων, απόφαση με βάση το άρθρο 2 
παράγραφος 1 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης των 
υπαλλήλων και το άρθρο 6 του 
καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό 
προσωπικό για τη μεταβίβαση των 
σχετικών εξουσιών της αρμόδιας για τους 
διορισμούς αρχής στον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων όσον αφορά τα 
μέλη του προσωπικού των οποίων οι 
θέσεις αντιστοιχούν στη λειτουργία του 
Οργανισμού ως ΦΕΕ, καθώς και για τον 
προσδιορισμό των προϋποθέσεων με 
βάση τις οποίες μπορεί να ανασταλεί η εν 
λόγω μεταβίβαση. Ο διευθυντής 
επανεξέτασης επιδόσεων εξουσιοδοτείται 
να μεταβιβάζει περαιτέρω τις εξουσίες 
αυτές.
Αν εξαιρετικές περιστάσεις το 
επιβάλλουν, το διοικητικό συμβούλιο 
δύναται να αποφασίσει να αναστείλει 
προσωρινά τη μεταβίβαση των 
αρμοδιοτήτων της αρμόδιας για τους 
διορισμούς αρχής στον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων και των 
αρμοδιοτήτων που αυτός μεταβίβασε 
περαιτέρω, και να τις ασκήσει το ίδιο ή 
να τις μεταβιβάσει σε κάποιο από τα μέλη 
του ή σε άλλο μέλος του προσωπικού 
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πλην του διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων. Για τη λήψη της σχετικής 
απόφασης απαιτείται υπερψήφιση από 
τον εκπρόσωπο της Επιτροπής στο 
διοικητικό συμβούλιο. Οι εξαιρετικές 
περιστάσεις περιορίζονται αυστηρά σε 
θέματα διοίκησης, προϋπολογισμού ή 
διαχείρισης, με την επιφύλαξη της 
πλήρους ανεξαρτησίας του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων όσον αφορά τα 
καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 
114η παράγραφος 3 στοιχείο δ).»·

Or. en

Τροπολογία 81
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 99 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το συμβουλευτικό σώμα που 
αναφέρεται στο άρθρο 98 παράγραφος 4 
ορίζει τέσσερα από τα μέλη του για να 
συμμετέχουν με την ιδιότητα του 
παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο, με 
εξαίρεση τα θέματα που αφορούν την 
επανεξέταση επιδόσεων, και ειδικότερα τα 
πεδία που αναφέρονται στο άρθρο 98 
παράγραφος 2α. Τα εν λόγω μέλη 
εκπροσωπούν, κατά τον ευρύτερο δυνατό 
τρόπο, τις διάφορες απόψεις που 
εκφράζονται στο συμβουλευτικό σώμα. Η 
αρχική διάρκεια της θητείας τους είναι 48 
μήνες και μπορεί να παραταθεί.»·

5. Το συμβουλευτικό σώμα που 
αναφέρεται στο άρθρο 98 παράγραφος 4 
ορίζει τέσσερα από τα μέλη του για να 
συμμετέχουν με την ιδιότητα του 
παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο, με 
εξαίρεση τα θέματα που αφορούν την 
επανεξέταση επιδόσεων, και ειδικότερα τα 
πεδία που αναφέρονται στο άρθρο 98 
παράγραφος 2α. Τα εν λόγω μέλη 
εκπροσωπούν, κατά τον ευρύτερο δυνατό 
τρόπο, τις διάφορες απόψεις που 
εκφράζονται στο συμβουλευτικό σώμα και 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν 
εκπρόσωπο των εργαζομένων. Η αρχική 
διάρκεια της θητείας τους είναι 48 μήνες 
και μπορεί να παραταθεί.»·

Or. en

Τροπολογία 82
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Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 101 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«3. Ο εκτελεστικός διευθυντής του 
Οργανισμού λαμβάνει μέρος στις 
συνεδριάσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
Κατόπιν πρόσκλησης του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων, ο εκτελεστικός 
διευθυντής του Οργανισμού μπορεί να 
κληθεί να λάβει μέρος στις συνεδριάσεις 
για θέματα σχετικά με τη λειτουργία του 
Οργανισμού ως ΦΕΕ, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Or. en

Τροπολογία 83
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 101 – παράγραφος 3 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«3α. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων λαμβάνει μέρος στις 
συνεδριάσεις για θέματα άμεσα ή έμμεσα 
συνδεόμενα με τη λειτουργία του 
Οργανισμού ως ΦΕΕ, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου.»·

«3α. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων λαμβάνει μέρος στις 
συνεδριάσεις για θέματα άμεσα ή έμμεσα 
συνδεόμενα με τη λειτουργία του 
Οργανισμού ως ΦΕΕ, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου. Κατόπιν πρόσκλησης του 
εκτελεστικού διευθυντή του Οργανισμού, 
ο διευθυντής επανεξέτασης επιδόσεων 
μπορεί να κληθεί να λάβει μέρος στις 
συνεδριάσεις για θέματα σχετικά με τη 
λειτουργία του Οργανισμού, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου.»·
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Or. en

Τροπολογία 84
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 102 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο εσωτερικός κανονισμός του 
διοικητικού συμβουλίου καθορίζει 
λεπτομερέστερες ρυθμίσεις σχετικά με τις 
ψηφοφορίες, και ειδικότερα τη διαδικασία 
ψηφοφορίας για επείγοντα θέματα, τους 
όρους υπό τους οποίους ένα μέλος μπορεί 
να ενεργεί εξ ονόματος άλλου καθώς και 
τυχόν απαιτήσεις απαρτίας, κατά 
περίπτωση.

3. Ο εσωτερικός κανονισμός του 
διοικητικού συμβουλίου καθορίζει 
λεπτομερέστερες ρυθμίσεις σχετικά με τις 
ψηφοφορίες, και ειδικότερα τη διαδικασία 
ψηφοφορίας για επείγοντα θέματα, καθώς 
και θέματα κλιματικών και 
περιβαλλοντικών επιδόσεων, τους όρους 
υπό τους οποίους ένα μέλος μπορεί να 
ενεργεί εξ ονόματος άλλου καθώς και 
τυχόν απαιτήσεις απαρτίας, κατά 
περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 85
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 102 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για την έγκριση αποφάσεων επί 
ζητημάτων που αφορούν θέματα 
προϋπολογισμού, ανθρώπινων πόρων ή 
διοίκησης, και ιδίως εκείνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος 2 
στοιχεία δ), στ), η), ιγ), ιδ), ιε) και ιζ), στο 
άρθρο 98 παράγραφος 2α στοιχεία α), β), 
γ), ε) και στ) και στο άρθρο 98 
παράγραφος 7, απαιτείται υπερψήφιση 

4. Για την έγκριση αποφάσεων επί 
ζητημάτων που αφορούν θέματα 
προϋπολογισμού, ανθρώπινων πόρων ή 
διοίκησης, και ιδίως εκείνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος 2 
στοιχεία δ), στ), η), ιγ), ιδ), ιε) και ιζ), 
απαιτείται υπερψήφιση από τον 
εκπρόσωπο της Επιτροπής στο διοικητικό 
συμβούλιο.»
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από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής στο 
διοικητικό συμβούλιο.»·

Or. en

Τροπολογία 86
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 102 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για την έγκριση αποφάσεων επί 
ζητημάτων που αφορούν θέματα 
προϋπολογισμού, ανθρώπινων πόρων ή 
διοίκησης, και ιδίως εκείνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος 2 
στοιχεία δ), στ), η), ιγ), ιδ), ιε) και ιζ), στο 
άρθρο 98 παράγραφος 2α στοιχεία α), β), 
γ), ε) και στ) και στο άρθρο 98 
παράγραφος 7, απαιτείται υπερψήφιση 
από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής στο 
διοικητικό συμβούλιο.»·

4. Για την έγκριση αποφάσεων επί 
ζητημάτων που αφορούν θέματα 
προϋπολογισμού, ανθρώπινων πόρων ή 
διοίκησης, και ιδίως εκείνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος 2 
στοιχεία δ), στ), η), ιγ), ιδ), ιε) και ιζ), 
απαιτείται υπερψήφιση από τον 
εκπρόσωπο της Επιτροπής στο διοικητικό 
συμβούλιο.»

Or. en

Τροπολογία 87
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 101 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για την έγκριση αποφάσεων επί 
ζητημάτων που αφορούν θέματα 
προϋπολογισμού, ανθρώπινων πόρων ή 
διοίκησης, και ιδίως εκείνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος 2 

4. Για την έγκριση αποφάσεων επί 
ζητημάτων που αφορούν θέματα 
προϋπολογισμού, ανθρώπινων πόρων ή 
διοίκησης, και ιδίως εκείνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος 2 
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στοιχεία δ), στ), η), ιγ), ιδ), ιε) και ιζ), στο 
άρθρο 98 παράγραφος 2α στοιχεία α), β), 
γ), ε) και στ) και στο άρθρο 98 
παράγραφος 7, απαιτείται υπερψήφιση από 
τον εκπρόσωπο της Επιτροπής στο 
διοικητικό συμβούλιο.»·

στοιχεία δ), στ), η), ιγ), ιδ), ιε) και ιζ) και 
στο άρθρο 98 παράγραφος 7, απαιτείται 
υπερψήφιση από τον εκπρόσωπο της 
Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο.»

Or. en

Τροπολογία 88
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 104 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«η) να καταρτίζει το σχέδιο 
κατάστασης προβλέψεων των εσόδων και 
δαπανών του Οργανισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 120, ενσωματώνοντας το σχέδιο 
προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του 
Οργανισμού για τα καθήκοντά του ως 
ΦΕΕ, το οποίο καταρτίζει ο διευθυντής 
επανεξέτασης επιδόσεων σύμφωνα με τα 
άρθρα 114η και 120α, και να εκτελεί τον 
προϋπολογισμό του κατά το άρθρο 121, 
εκτός από τον προϋπολογισμό του 
Οργανισμού για τα καθήκοντά του ως 
φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων·»,

«η) να καταρτίζει το σχέδιο 
κατάστασης προβλέψεων των εσόδων και 
δαπανών του Οργανισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 120, ενσωματώνοντας το σχέδιο 
προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του 
Οργανισμού για τα καθήκοντά του ως 
ΦΕΕ, το οποίο καταρτίζει ο διευθυντής 
επανεξέτασης επιδόσεων σύμφωνα με τα 
άρθρα 5η και 5κβ του [τροποποιημένου 
SES2+], και να εκτελεί τον 
προϋπολογισμό του κατά το άρθρο 121, 
εκτός από τον προϋπολογισμό του 
Οργανισμού για τα καθήκοντά του ως 
φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων·»,

Or. en

Τροπολογία 89
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β – σημείο iii
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 104 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«ι) να εκπονεί το έγγραφο 
προγραμματισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 117 παράγραφος 1 και αφού 
ενσωματώσει το σχετικό με τον ΦΕΕ 
τμήμα το οποίο υποβάλλεται από τον 
διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 114η παράγραφος 3 
στοιχείο ζ) και το άρθρο 117α, να το 
υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο προς 
έγκριση, αφού λάβει τη γνώμη της 
Επιτροπής. Οποιαδήποτε τροποποίηση του 
τμήματος που αφορά τον ΦΕΕ 
πραγματοποιείται μόνο κατόπιν έγκρισης 
από τον διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων·»,

«ι) να εκπονεί το έγγραφο 
προγραμματισμού που αναφέρεται στο 
άρθρο 117 παράγραφος 1 και αφού 
ενσωματώσει το σχετικό με τον ΦΕΕ 
τμήμα το οποίο υποβάλλεται από τον 
διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 5η παράγραφος 3 
στοιχεία ζ) και το ζ) νέο του 
[τροποποιημένου SES2+], να το 
υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο προς 
έγκριση, αφού λάβει τη γνώμη της 
Επιτροπής Οποιαδήποτε τροποποίηση του 
τμήματος που αφορά τον ΦΕΕ 
πραγματοποιείται μόνο κατόπιν έγκρισης 
από τον διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων·»,

Or. en

Τροπολογία 90
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β – σημείο iv 
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 104 – παράγραφος 3 – σημείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«ιβ)  να καταρτίζει 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 
τακτικά στο διοικητικό συμβούλιο. Ο 
εκτελεστικός διευθυντής εργάζεται σε 
συντονισμό με τον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων ώστε να 
διασφαλίζεται η συνοχή με το σχέδιο 
δράσης που καταρτίζει ο διευθυντής 
επανεξέτασης επιδόσεων όσον αφορά τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 
λειτουργία του Οργανισμού ως ΦΕΕ·»,

«ιβ)  να καταρτίζει 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 
τακτικά στο διοικητικό συμβούλιο. Ο 
εκτελεστικός διευθυντής εργάζεται σε 
συντονισμό με τον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων ώστε να 
διασφαλίζεται η συνοχή με το σχέδιο 
δράσης που καταρτίζει ο διευθυντής 
επανεξέτασης επιδόσεων όσον αφορά τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 
λειτουργία του Οργανισμού ως ΦΕΕ, που 
περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για την 
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ευθυγράμμιση των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών επιδόσεων με τους 
στόχους μείωσης των εκπομπών του 
ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνία·»

Or. en

Τροπολογία 91
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 104 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«4. Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι 
επίσης αρμόδιος να αποφασίζει αν είναι 
αναγκαία για την αποτελεσματική και 
αποδοτική άσκηση των καθηκόντων του 
Οργανισμού η εγκατάσταση ενός ή 
περισσοτέρων τοπικών γραφείων σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη ή η συστέγαση 
προσωπικού στις αντιπροσωπείες της 
Ένωσης σε τρίτες χώρες με την επιφύλαξη 
των κατάλληλων συμφωνιών με την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

«4. Ο εκτελεστικός διευθυντής του 
Οργανισμού είναι επίσης αρμόδιος να 
αποφασίζει αν είναι αναγκαία για την 
αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση 
των καθηκόντων του Οργανισμού η 
εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων 
τοπικών γραφείων σε ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη ή η συστέγαση προσωπικού 
στις αντιπροσωπείες της Ένωσης σε τρίτες 
χώρες με την επιφύλαξη των κατάλληλων 
συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης.

Or. en

Τροπολογία 92
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 104 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε ό,τι Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε ό,τι 
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αφορά τη λειτουργία του Οργανισμού ως 
ΦΕΕ. Όσον αφορά την εν λόγω 
λειτουργία, ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων είναι αρμόδιος να αποφασίζει 
αν είναι αναγκαία για την 
αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση 
του έργου του Οργανισμού η 
εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων 
τοπικών γραφείων σε ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη.

αφορά τη λειτουργία του Οργανισμού ως 
ΦΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 93
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 104 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε ό,τι 
αφορά τη λειτουργία του Οργανισμού ως 
ΦΕΕ. Όσον αφορά την εν λόγω 
λειτουργία, ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων είναι αρμόδιος να αποφασίζει 
αν είναι αναγκαία για την 
αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση 
του έργου του Οργανισμού η 
εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων 
τοπικών γραφείων σε ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε ό,τι 
αφορά τη λειτουργία του Οργανισμού ως 
ΦΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 94
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 104 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο 
πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο απαιτείται 
η εκ των προτέρων συγκατάθεση της 
Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου 
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.»·

Για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο απαιτείται η εκ των 
προτέρων συγκατάθεση της Επιτροπής, 
του διοικητικού συμβουλίου 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.»·

Or. en

Τροπολογία 95
Marco Campomenosi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 104 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο 
πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο απαιτείται η 
εκ των προτέρων συγκατάθεση της 
Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου 
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.»·

Για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο 
πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο απαιτείται η 
εκ των προτέρων συγκατάθεση της 
Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου 
και 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.»·

Or. it
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Τροπολογία 96
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα ΙΙ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 97
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 β – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) γνωμοδοτεί προς το διοικητικό 
συμβούλιο σχετικά με τον υποψήφιο που 
διορίζεται ως διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 98 
παράγραφος 2α στοιχείο α) και το άρθρο 
114ζ παράγραφος 2 και, κατά περίπτωση, 
την απαλλαγή από τα καθήκοντά του 
σύμφωνα με το άρθρο 114ζ παράγραφος 6·

γ) διορίζει τον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 114ζ παράγραφος 2 και, κατά 
περίπτωση, την απαλλαγή από τα 
καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 114ζ 
παράγραφος 6·

Or. en

Τροπολογία 98
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 β – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) γνωμοδοτεί προς το διοικητικό 
συμβούλιο σχετικά με τον υποψήφιο που 
διορίζεται ως διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 98 
παράγραφος 2α στοιχείο α) και το άρθρο 
114ζ παράγραφος 2 και, κατά περίπτωση, 
την απαλλαγή από τα καθήκοντά του 
σύμφωνα με το άρθρο 114ζ παράγραφος 6·

γ) γνωμοδοτεί προς την Επιτροπή o 
σχετικά με τον υποψήφιο που διορίζεται 
ως διευθυντής επανεξέτασης επιδόσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 114ζ παράγραφος 2 
και, κατά περίπτωση, την απαλλαγή από τα 
καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 114ζ 
παράγραφος 6·

Or. en

Τροπολογία 99
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 β – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) 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 
[τροποποιημένου SES2+]·

Or. en

Τροπολογία 100
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 β – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) 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 
[τροποποιημένου SES2+]·

Or. en

Τροπολογία 101
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 β – παράγραφος 1 – στοιχείο στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) γνωμοδοτεί προς το διοικητικό 
συμβούλιο σχετικά με τις διαδικασίες 
έκδοσης γνωμών, συστάσεων και 
αποφάσεων του Οργανισμού στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ σύμφωνα με 
το άρθρο 98 παράγραφος 2α στοιχείο στ)·

στ) επεξεργάζεται και εγκρίνει τις 
διαδικασίες έκδοσης γνωμών, συστάσεων 
και αποφάσεων του Οργανισμού στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 119α παράγραφος 
4·

Or. en

Τροπολογία 102
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 β – παράγραφος 1 – στοιχείο στ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) γνωμοδοτεί προς το διοικητικό 
συμβούλιο σχετικά με τις διαδικασίες 
έκδοσης γνωμών, συστάσεων και 
αποφάσεων του Οργανισμού στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ σύμφωνα με 
το άρθρο 98 παράγραφος 2α στοιχείο στ)·

στ) επεξεργάζεται μαζί με το 
διοικητικό συμβούλιο και αποκτά την 
έγκρισή του σχετικά με τις διαδικασίες 
έκδοσης γνωμών, συστάσεων και 
αποφάσεων του Οργανισμού στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ σύμφωνα με 
το άρθρο 119α παράγραφος 4 στοιχείο στ)·

Or. en

Τροπολογία 103
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 β – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) γνωμοδοτεί προς το διοικητικό 
συμβούλιο σχετικά με τις διαδικασίες 
έκδοσης γνωμών, συστάσεων και 
αποφάσεων του Οργανισμού στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ σύμφωνα με 
το άρθρο 98 παράγραφος 2α στοιχείο στ)·

στ) γνωμοδοτεί προς το διοικητικό 
συμβούλιο σχετικά με τις διαδικασίες 
έκδοσης γνωμών, συστάσεων και 
αποφάσεων του Οργανισμού στο πλαίσιο 
της λειτουργίας του ως ΦΕΕ σύμφωνα με 
το άρθρο 98 παράγραφος 2α στοιχείο στ), 
ιδίως τις συγκεκριμένες διαδικασίες 
επιστημονικής επανεξέτασης στους 
τομείς των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 104
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 β – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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ζ) γνωμοδοτεί προς τον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων όσον αφορά την 
πρότασή του για τα σχέδια επικοινωνίας 
και διάδοσης σχετικά με την επανεξέταση 
των επιδόσεων τα οποία αναφέρονται στο 
άρθρο 119α παράγραφος 5, σύμφωνα με 
το άρθρο 98 παράγραφος 2α στοιχείο ζ)·

ζ) 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 119α παράγραφος 
5·

Or. en

Τροπολογία 105
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 β – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) γνωμοδοτεί προς τον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων όσον αφορά την 
πρότασή του για τα σχέδια επικοινωνίας 
και διάδοσης σχετικά με την επανεξέταση 
των επιδόσεων τα οποία αναφέρονται στο 
άρθρο 119α παράγραφος 5, σύμφωνα με 
το άρθρο 98 παράγραφος 2α στοιχείο ζ)·

ζ) 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 119α παράγραφος 
5·

Or. en

Τροπολογία 106
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 β – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) γνωμοδοτεί προς τον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων σχετικά με τη 
διαμόρφωση ή την τροποποίηση των 

η) βάσει πρότασης του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων θεσπίζει ή 
τροποποιεί τις εσωτερικές δομές που 
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εσωτερικών δομών που αφορούν την 
επανεξέταση των επιδόσεων·

αφορούν την επανεξέταση των επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 107
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 β – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηα) εγκρίνει τη σύναψη συμφωνιών 
συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 129a 
παράγραφος 3·

Or. en

Τροπολογία 108
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 β – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) γνωμοδοτεί προς το διοικητικό 
συμβούλιο για τις πιθανές δράσεις που 
πρέπει να αναληφθούν σύμφωνα με το 
άρθρο 98 παράγραφος 2α στοιχείο ε)·

θ) ασκεί πειθαρχική εξουσία στον 
διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 109
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 β – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) γνωμοδοτεί προς το διοικητικό 
συμβούλιο για τις πιθανές δράσεις που 
πρέπει να αναληφθούν σύμφωνα με το 
άρθρο 98 παράγραφος 2α στοιχείο ε)·

θ) ασκεί πειθαρχική εξουσία στον 
διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 110
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 β – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θα) βάσει πρότασης του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων, θεσπίζει 
μηχανισμούς και διαδικασίες 
διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους 
που αναφέρονται στο άρθρο 38 του 
[τροποποιημένου SES2+] και στο άρθρο 
119α του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 111
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 β – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) γνωμοδοτεί προς το διοικητικό ι) γνωμοδοτεί προς το διοικητικό 
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συμβούλιο ως προς τη σύναψη ρυθμίσεων 
εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 129α 
παράγραφος 4·

συμβούλιο ως προς τη σύναψη ρυθμίσεων 
εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 129α 
παράγραφος 3·

Or. en

Τροπολογία 112
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 β – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) γνωμοδοτεί προς τον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων επί της 
πρότασής του για τη θέσπιση 
μηχανισμών και διαδικασιών 
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
που αναφέρονται στο άρθρο 38 του 
[τροποποιημένου SES2+] και στο άρθρο 
119α του παρόντος κανονισμού·

ια) βάσει πρότασης του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων, θεσπίζει 
μηχανισμούς και διαδικασίες 
διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους 
που αναφέρονται στο άρθρο 38 του 
[τροποποιημένου SES2+] και στο άρθρο 
119α του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 113
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 β – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) γνωμοδοτεί προς το διοικητικό 
συμβούλιο σχετικά τους υποψηφίους που 
θα διοριστούν ως μέλη του συμβουλίου 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 114ιβ. Η 
γνώμη αυτή δεν είναι δεσμευτική.

ιβ) γνωμοδοτεί προς την Επιτροπή 
σχετικά τους υποψηφίους που θα 
διοριστούν ως μέλη του συμβουλίου 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 114ιβ. Η 
γνώμη αυτή δεν είναι δεσμευτική.

Or. en
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Τροπολογία 114
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 β – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) γνωμοδοτεί προς το διοικητικό 
συμβούλιο σχετικά τους υποψηφίους που 
θα διοριστούν ως μέλη του συμβουλίου 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 114ιβ. Η 
γνώμη αυτή δεν είναι δεσμευτική.

ιβ) γνωμοδοτεί προς την Επιτροπή 
σχετικά τους υποψηφίους που θα 
διοριστούν ως μέλη του συμβουλίου 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 114ιβ. Η 
γνώμη αυτή δεν είναι δεσμευτική.

Or. en

Τροπολογία 115
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέλη του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων και 
οι αναπληρωτές τους διορίζονται επίσημα 
από το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν 
πρότασης της Επιτροπής, 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. Για την 
έγκριση της απόφασης σχετικά με τον 

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.
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διορισμό των μελών του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων 
απαιτείται υπερψήφιση από τον 
εκπρόσωπο της Επιτροπής στο 
διοικητικό συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 116
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέλη του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων και 
οι αναπληρωτές τους διορίζονται επίσημα 
από το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν 
πρότασης της Επιτροπής, 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. Για την 
έγκριση της απόφασης σχετικά με τον 
διορισμό των μελών του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων 
απαιτείται υπερψήφιση από τον 
εκπρόσωπο της Επιτροπής στο 
διοικητικό συμβούλιο.

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.

Or. en

Τροπολογία 117
Karima Delli
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέλη του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων και 
οι αναπληρωτές τους διορίζονται επίσημα 
από το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν 
πρότασης της Επιτροπής, 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. Για την 
έγκριση της απόφασης σχετικά με τον 
διορισμό των μελών του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων 
απαιτείται υπερψήφιση από τον 
εκπρόσωπο της Επιτροπής στο διοικητικό 
συμβούλιο.

2. Τα μέλη του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων και 
οι αναπληρωτές τους διορίζονται επίσημα 
από το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν 
πρότασης της Επιτροπής, 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 και για να διασφαλίζουν 
έναν συνδυασμό από δεξιότητες και πείρα 
σχετικά με τη διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας ή την οικονομική ρύθμιση 
των κλάδων δικτύων, μαζί με 
επιστημονικές γνώσεις και εξειδίκευση 
σχετικά με τις περιβαλλοντικές και τις 
κλιματικές επιπτώσεις του τομέα της 
αεροπορίας. Για την έγκριση της 
απόφασης σχετικά με τον διορισμό των 
μελών του ρυθμιστικού συμβουλίου 
επανεξέτασης επιδόσεων απαιτείται 
υπερψήφιση από τον εκπρόσωπο της 
Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 118
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέλη του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων και 
οι αναπληρωτές τους διορίζονται επίσημα 

2. Τα μέλη του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων και 
οι αναπληρωτές τους διορίζονται επίσημα 
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από το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν 
πρότασης της Επιτροπής, 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. Για την 
έγκριση της απόφασης σχετικά με τον 
διορισμό των μελών του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων 
απαιτείται υπερψήφιση από τον 
εκπρόσωπο της Επιτροπής στο διοικητικό 
συμβούλιο.

από το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν 
πρότασης της Επιτροπής, 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 τις ATM/ANS ή την 
οικονομική ρύθμιση των κλάδων δικτύων. 
Λαμβάνεται υπόψη η έμφυλη και 
γεωγραφική ισορροπία. Για την έγκριση 
της απόφασης σχετικά με τον διορισμό των 
μελών του ρυθμιστικού συμβουλίου 
επανεξέτασης επιδόσεων απαιτείται 
υπερψήφιση από τον εκπρόσωπο της 
Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των ATM είναι πολύ στενός. Κατά τον διορισμό των μελών του ΦΕΕ θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη και το γεωγραφικό εύρος για τη διασφάλιση της γεωγραφικής ειδίκευσης των 
εποπτευόμενων οντοτήτων.

Τροπολογία 119
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 γ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

3. Κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων που του ανατίθενται με τον 
παρόντα κανονισμό, το ρυθμιστικό 
συμβούλιο επανεξέτασης επιδόσεων είναι 
ανεξάρτητο και δεν επιζητεί ούτε 
ακολουθεί οδηγίες από καμία κυβέρνηση 
κράτους μέλους, ούτε από την Επιτροπή 
ούτε από τον Οργανισμό ούτε από άλλη 
δημόσια ή ιδιωτική οντότητα.
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Or. en

Τροπολογία 120
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 ε – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

4. Το ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων μπορεί να καλεί 
οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η γνώμη 
παρουσιάζει ενδεχομένως ενδιαφέρον, 
όπως επιστημονικούς εμπειρογνώμονες 
στους τομείς των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών επιδόσεων, να 
συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του ως 
παρατηρητής.

Or. en

Τροπολογία 121
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 στ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του, ο οποίος ορίζει 
αναλυτικότερα τις ρυθμίσεις που διέπουν 
την ψηφοφορία, και ειδικότερα τους 
όρους αντιπροσώπευσης μέλους από άλλο 
μέλος και, κατά περίπτωση, τους κανόνες 
για την απαρτία.

3. Το ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων εγκρίνει τον 
εσωτερικό κανονισμό του, ο οποίος ορίζει 
αναλυτικότερα τις ρυθμίσεις που διέπουν 
την ψηφοφορία.

Or. en
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Τροπολογία 122
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 ζ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων διορίζεται από το διοικητικό 
συμβούλιο κατόπιν ευνοϊκής γνώμης του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων, 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, από 
κατάλογο τουλάχιστον τριών υποψηφίων 
που προτείνει η Επιτροπή και κατόπιν 
ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας 
επιλογής. Για την έγκριση της απόφασης 
σχετικά με τον διορισμό του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων απαιτείται 
υπερψήφιση από τον εκπρόσωπο της 
Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο. Για 
τον σκοπό της σύναψης της σύμβασης με 
τον διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων, ο 
Οργανισμός εκπροσωπείται από τον 
πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

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.

Or. en

Τροπολογία 123
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 ζ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων διορίζεται από το διοικητικό 
συμβούλιο κατόπιν ευνοϊκής γνώμης του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων, 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, από 
κατάλογο τουλάχιστον τριών υποψηφίων 
που προτείνει η Επιτροπή και κατόπιν 
ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας 
επιλογής. Για την έγκριση της απόφασης 
σχετικά με τον διορισμό του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων απαιτείται 
υπερψήφιση από τον εκπρόσωπο της 
Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο. Για 
τον σκοπό της σύναψης της σύμβασης με 
τον διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων, ο 
Οργανισμός εκπροσωπείται από τον 
πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

2. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων διορίζεται από το ρυθμιστικό 
συμβούλιο επανεξέτασης επιδόσεων, 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, από κατάλογο 
τουλάχιστον τριών υποψηφίων που 
προτείνει η Επιτροπή 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.

Or. en

Τροπολογία 124
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 ζ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων διορίζεται από το διοικητικό 
συμβούλιο κατόπιν ευνοϊκής γνώμης του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων, 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, από 
κατάλογο τουλάχιστον τριών υποψηφίων 
που προτείνει η Επιτροπή και κατόπιν 
ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας 
επιλογής. Για την έγκριση της απόφασης 

2. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων διορίζεται από το διοικητικό 
συμβούλιο κατόπιν ευνοϊκής γνώμης του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων, 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 και με τις 
απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις 
επιπτώσεις της αεροπορίας για το 
περιβάλλον και το κλίμα, από κατάλογο 
τουλάχιστον τριών υποψηφίων που 
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σχετικά με τον διορισμό του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων απαιτείται 
υπερψήφιση από τον εκπρόσωπο της 
Επιτροπής στο διοικητικό συμβούλιο. Για 
τον σκοπό της σύναψης της σύμβασης με 
τον διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων, ο 
Οργανισμός εκπροσωπείται από τον 
πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

προτείνει η Επιτροπή και κατόπιν ανοικτής 
και διαφανούς διαδικασίας επιλογής. Για 
την έγκριση της απόφασης σχετικά με τον 
διορισμό του διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων απαιτείται υπερψήφιση από τον 
εκπρόσωπο της Επιτροπής στο διοικητικό 
συμβούλιο. Για τον σκοπό της σύναψης 
της σύμβασης με τον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων, ο Οργανισμός 
εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του 
διοικητικού συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 125
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 ζ– παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την απόδοση του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων·

α) την απόδοση του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων, ιδίως όσον 
αφορά την επίτευξη των περιβαλλοντικών 
στόχων της συνεισφοράς του τομέα στην 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη 
μείωση των συνολικών εκπομπών αερίου 
του θερμοκηπίου από την προηγούμενη 
περίοδο αναφοράς, η οποία πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 10%·

Or. en

Τροπολογία 126
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 ζ– παράγραφος 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις 
όσον αφορά την επανεξέταση επιδόσεων 
τα επόμενα έτη.

β) τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις 
όσον αφορά την επανεξέταση επιδόσεων 
τα επόμενα έτη, ιδίως τον στόχο μείωσης 
των συνολικών εκπομπών για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με την 
πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα 
που προβλέπει ο ευρωπαϊκός νόμος για το 
κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 127
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 ζ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το διοικητικό συμβούλιο, 
ενεργώντας κατόπιν πρότασης της 
Επιτροπής και λαμβάνοντας 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.

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.

Or. en

Τροπολογία 128
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 ζ – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το διοικητικό συμβούλιο, 
ενεργώντας κατόπιν πρότασης της 
Επιτροπής και λαμβάνοντας 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.

4. Το ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων, ενεργώντας 
κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την 
αξιολόγηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, 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.

Or. en

Τροπολογία 129
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 ζ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων μπορεί να απαλλαγεί από τα 
καθήκοντά του κατόπιν απόφασης του 
διοικητικού συμβουλίου μετά από πρόταση 
της Επιτροπής, και αφού ληφθεί η ευνοϊκή 
γνώμη του ρυθμιστικού συμβουλίου 
επανεξέτασης επιδόσεων.

6. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων μπορεί να απαλλαγεί από τα 
καθήκοντά του κατόπιν απόφασης του 
διοικητικού συμβουλίου μετά από πρόταση 
της Επιτροπής, και αφού ληφθεί η ευνοϊκή 
γνώμη του ρυθμιστικού συμβουλίου 
επανεξέτασης επιδόσεων, ιδίως σε 
περίπτωση έκδηλης παρέκκλισης από τη 
συμμόρφωση με τους στόχους 
περιβαλλοντικών και κλιματικών 
επιδόσεων.
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Or. en

Τροπολογία 130
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 ζ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων μπορεί να απαλλαγεί από τα 
καθήκοντά του κατόπιν απόφασης του 
διοικητικού συμβουλίου μετά από 
πρόταση της Επιτροπής, και αφού ληφθεί 
η ευνοϊκή γνώμη του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων.

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.

Or. en

Τροπολογία 131
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 ζ – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων μπορεί να απαλλαγεί από τα 
καθήκοντά του κατόπιν απόφασης του 
διοικητικού συμβουλίου μετά από 
πρόταση της Επιτροπής, και αφού ληφθεί 
η ευνοϊκή γνώμη του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων.

6. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων μπορεί να απαλλαγεί από τα 
καθήκοντά του κατόπιν απόφασης του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων μετά από πρόταση της 
Επιτροπής.

Or. en
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Τροπολογία 132
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 ζ – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι αποφάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό, την 
παράταση της θητείας ή την απαλλαγή 
από τα καθήκοντα του διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων λαμβάνονται με 
πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών 
του που έχουν δικαίωμα ψήφου. 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.

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 133
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 ζ – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι αποφάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό, την 
παράταση της θητείας ή την απαλλαγή από 
τα καθήκοντα του διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία 
των δύο τρίτων των μελών του που έχουν 
δικαίωμα ψήφου. Ο διευθυντής 
επανεξέτασης επιδόσεων δεν κατέχει 
επαγγελματική θέση ή ευθύνη σε κανέναν 
πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας μετά τη 

7. Οι αποφάσεις του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων 
σχετικά με τον διορισμό, την παράταση της 
θητείας ή την απαλλαγή από τα καθήκοντα 
του διευθυντή επανεξέτασης επιδόσεων 
λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο 
τρίτων των μελών του που έχουν δικαίωμα 
ψήφου. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων δεν κατέχει επαγγελματική 
θέση ή ευθύνη σε κανέναν πάροχο 
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λήξη της θητείας του ως διευθυντής 
επανεξέτασης επιδόσεων για τουλάχιστον 
δύο έτη.

υπηρεσιών αεροναυτιλίας μετά τη λήξη της 
θητείας του ως διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων για τουλάχιστον δύο έτη.

Or. en

Τροπολογία 134
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 ζ – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι αποφάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό, την 
παράταση της θητείας ή την απαλλαγή από 
τα καθήκοντα του διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία 
των δύο τρίτων των μελών του που έχουν 
δικαίωμα ψήφου. 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.

7. Οι αποφάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό, την 
παράταση της θητείας ή την απαλλαγή από 
τα καθήκοντα του διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία 
των δύο τρίτων των μελών του που έχουν 
δικαίωμα ψήφου. 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, ούτε κατείχε τέτοια θέση ή 
ευθύνη ένα έτος πριν από τον διορισμό.

Or. en

Τροπολογία 135
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 η – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων λογοδοτεί στο διοικητικό 

1. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων λογοδοτεί στο διοικητικό 
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συμβούλιο όσον αφορά θέματα διοίκησης, 
προϋπολογισμού ή διαχείρισης, αλλά 
παραμένει πλήρως ανεξάρτητος όσον 
αφορά τα καθήκοντά του σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 στοιχείο δ). 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.

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.

Or. en

Τροπολογία 136
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 η – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων λογοδοτεί στο διοικητικό 
συμβούλιο όσον αφορά θέματα διοίκησης, 
προϋπολογισμού ή διαχείρισης, αλλά 
παραμένει πλήρως ανεξάρτητος όσον 
αφορά τα καθήκοντά του σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 στοιχείο δ). 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.

1. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων λογοδοτεί στο ρυθμιστικό 
συμβούλιο επανεξέτασης επιδόσεων όσον 
αφορά θέματα διοίκησης, προϋπολογισμού 
ή διαχείρισης, αλλά παραμένει πλήρως 
ανεξάρτητος όσον αφορά τα καθήκοντά 
του σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο 
δ). Με την επιφύλαξη του ρόλου 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.
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Or. en

Τροπολογία 137
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 η – παράγραφος 3 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να επιτελεί την καθημερινή 
διοίκηση των εργασιών για την 
επανεξέταση των 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·

Or. en

Τροπολογία 138
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 η – παράγραφος 3 – σημείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
[τροποποιημένο SES2+]·

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 
[τροποποιημένο SES2+], με ιδιαίτερη 
έμφαση στους τομείς του κλίματος και 
του περιβάλλοντος·

Or. en
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Τροπολογία 139
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 η – παράγραφος 3 – σημείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) 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 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·

θ) 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, που περιλαμβάνει ένα 
κεφάλαιο για την ευθυγράμμιση των 
κλιματικών και περιβαλλοντικών 
επιδόσεων με τους στόχους μείωσης των 
εκπομπών του ευρωπαϊκού νόμου για το 
κλίμα και τους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνία, και ενός τμήματος 
για τα χρηματοοικονομικά και διοικητικά 
θέματα, και να το υποβάλλει στον 
εκτελεστικό διευθυντή 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·

Or. en

Τροπολογία 140
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 η – παράγραφος 3 – σημείο ια
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) να καταρτίζει πρόταση για τη 
θέσπιση μηχανισμών και διαδικασιών 
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
που αναφέρονται στο άρθρο 38 του 
[τροποποιημένου SES2+], η οποία 
υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο 
προς έγκριση κατόπιν ευνοϊκής γνώμης του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων·

ια) να καταρτίζει πρόταση για τη 
θέσπιση μηχανισμών και διαδικασιών 
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
που αναφέρονται στο άρθρο 38 του 
[τροποποιημένου SES2+], 
συμπεριλαμβανομένης της δέουσας 
επανεξέτασης από επιστημονικούς 
εμπειρογνώμονες στους τομείς των 
κλιματικών και περιβαλλοντικών 
επιδόσεων, η οποία υποβάλλεται στο 
διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση 
κατόπιν ευνοϊκής γνώμης του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 141
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 η – παράγραφος 3 – σημείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) να καταρτίζει πρόταση για τη 
θέσπιση μηχανισμών και διαδικασιών 
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
που αναφέρονται στο άρθρο 38 του 
[τροποποιημένου SES2+], η οποία 
υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο 
προς έγκριση κατόπιν ευνοϊκής γνώμης 
του ρυθμιστικού συμβουλίου 
επανεξέτασης επιδόσεων·

ια) να καταρτίζει πρόταση για τη 
θέσπιση μηχανισμών και διαδικασιών 
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
που αναφέρονται στο άρθρο 38 του 
[τροποποιημένου SES2+], η οποία 
υποβάλλεται προς έγκριση στο ρυθμιστικό 
συμβούλιο επανεξέτασης επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 142
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 η – παράγραφος 3 – σημείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) να καταρτίζει πρόταση για τη 
θέσπιση μηχανισμών και διαδικασιών 
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
που αναφέρονται στο άρθρο 38 του 
[τροποποιημένου SES2+], η οποία 
υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο 
προς έγκριση κατόπιν ευνοϊκής γνώμης 
του ρυθμιστικού συμβουλίου 
επανεξέτασης επιδόσεων·

ια) να καταρτίζει πρόταση για τη 
θέσπιση μηχανισμών και διαδικασιών 
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
που αναφέρονται στο άρθρο 38 του 
[τροποποιημένου SES2+], η οποία 
υποβάλλεται στο ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων προς έγκριση·

Or. en

Τροπολογία 143
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 η – παράγραφος 3 – σημείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) μετά την ευνοϊκή γνώμη του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων, να ζητεί από το διοικητικό 
συμβούλιο να διαμορφώσει ή να 
τροποποιήσει τις εσωτερικές δομές που 
αφορούν την επανεξέταση των επιδόσεων·

ιβ) να προτείνει προς έγκριση από το 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων τη διαμόρφωση ή 
τροποποίηση των εσωτερικών δομών που 
αφορούν την επανεξέταση των επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 144
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
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Τμήμα II α – άρθρο 114 η – παράγραφος 3 – σημείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) μετά την ευνοϊκή γνώμη του 
ρυθμιστικού συμβουλίου επανεξέτασης 
επιδόσεων, να ζητεί από το διοικητικό 
συμβούλιο να διαμορφώσει ή να 
τροποποιήσει τις εσωτερικές δομές που 
αφορούν την επανεξέταση των επιδόσεων·

ιβ) να ζητεί από το ρυθμιστικό 
συμβούλιο επανεξέτασης επιδόσεων να 
διαμορφώσει ή να τροποποιήσει τις 
εσωτερικές δομές που αφορούν την 
επανεξέταση των επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 145
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 η – παράγραφος 3 – σημείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) να καταρτίζει τα προσχέδια 
επικοινωνίας και διάδοσης σχετικά με την 
επανεξέταση επιδόσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 119α παράγραφος 5, τα οποία 
υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο 
προς έγκριση κατόπιν της ευνοϊκής 
γνώμης του ρυθμιστικού συμβουλίου 
επανεξέτασης επιδόσεων.

ιγ) να καταρτίζει τα προσχέδια 
επικοινωνίας και διάδοσης σχετικά με την 
επανεξέταση επιδόσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 119α παράγραφος 5, τα οποία 
υποβάλλονται στο ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 146
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 η – παράγραφος 3 – σημείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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ιγ α) 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 
αναφέρονται στα πρώτα εδάφια 
απαιτείται η εκ των προτέρων 
συγκατάθεση του ρυθμιστικού 
συμβουλίου 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.

Or. en

Τροπολογία 147
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 η – παράγραφος 4– εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 [τροποποιημένο SES2+] 
και στο άρθρο 129α του παρόντος 
κανονισμού, εκδίδονται μόνον εφόσον 
ληφθεί η ευνοϊκή γνώμη του ρυθμιστικού 
συμβουλίου επανεξέτασης επιδόσεων.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en
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Τροπολογία 148
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 η – παράγραφος 4– εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, 
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, ιδίως 
σχετικά με ζητήματα που αφορούν τις 
κλιματικές και περιβαλλοντικές 
επιδόσεις, τα οποία απαιτούν 
επιπρόσθετη επιστημονική επανεξέταση.

Or. en

Τροπολογία 149
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 θ – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 [τροποποιημένου SES2+]·

α) ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά 
με τις εργασίες των εθνικών εποπτικών 
αρχών και τις αρχές, τις βέλτιστες 
πρακτικές και τις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, ιδίως όσον αφορά την 
ευθυγράμμιση των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών επιδόσεων με τους 
στόχους μείωσης των εκπομπών του 
ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 



AM\1223834EL.docx 79/120 PE680.873v01-00

EL

Συμφωνίας, καθώς και όσον αφορά την 
εφαρμογή του [τροποποιημένου SES2+]·

Or. en

Τροπολογία 150
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 θ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
[τροποποιημένο SES2+].

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 
[τροποποιημένο SES2+], ιδίως για τη 
διασφάλιση της δίκαιης συνεισφοράς 
κάθε κράτους μέλους στη συνολική 
ευθυγράμμιση του τομέα με τους στόχους 
μείωσης των εκπομπών του ευρωπαϊκού 
νόμου για το κλίμα και τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Or. en

Τροπολογία 151
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
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Τμήμα II α – άρθρο 114 ι – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου και έναν 
αναπληρωτή του.

β) έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου και έναν 
αναπληρωτή του, που αμφότεροι θα 
κατέχουν επαρκή εξειδίκευση και γνώση 
για τις περιβαλλοντικές και κλιματικές 
επιπτώσεις της αεροπορίας.

Or. en

Τροπολογία 152
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 ι – παράγραφος 1 – σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τρεις εκπροσώπους παρόχων 
υπηρεσιών αεροναυτιλίας, εμπορικών ή 
μη εμπορικών πολιτικών χρηστών του 
εναέριου χώρου και διαχειριστών 
αερολιμένων χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Or. en

Τροπολογία 153
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 ιβ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το συμβούλιο προσφυγών για την 
επανεξέταση των επιδόσεων απαρτίζεται 
από έξι μέλη και έξι αναπληρωτές που 
επιλέγονται μεταξύ των εν ενεργεία ή 

1. Το συμβούλιο προσφυγών για την 
επανεξέταση των επιδόσεων απαρτίζεται 
από έξι μέλη και έξι αναπληρωτές που 
επιλέγονται μεταξύ των εν ενεργεία ή 
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πρώην ανώτερων στελεχών των εθνικών 
εποπτικών αρχών που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 του [τροποποιημένου SES2+], 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.

πρώην ανώτερων στελεχών των εθνικών 
εποπτικών αρχών που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 του [τροποποιημένου SES2+], των 
αρχών ανταγωνισμού, των 
περιβαλλοντικών οργανισμών ή άλλων 
ενωσιακών ή εθνικών θεσμικών οργάνων 
με συναφή πείρα στον κλάδο της 
αεροπορίας, για τη διασφάλιση επαρκούς 
συγκεντρωτικής γνώσης των κλιματικών 
και περιβαλλοντικών επιπτώσεών του, 
μεταξύ άλλων πτυχών. Το συμβούλιο 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων ορίζει τον πρόεδρό του.

Or. en

Τροπολογία 154
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 ιβ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέλη του συμβουλίου 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων διορίζονται επισήμως από το 
διοικητικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης 
της Επιτροπής, μετά από δημόσια 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
κατόπιν διαβούλευσης με το ρυθμιστικό 
συμβούλιο επανεξέτασης επιδόσεων.

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.

Or. en

Τροπολογία 155
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 ιβ – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέλη του συμβουλίου 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων διορίζονται επισήμως από το 
διοικητικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης 
της Επιτροπής, μετά από δημόσια 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
κατόπιν διαβούλευσης με το ρυθμιστικό 
συμβούλιο επανεξέτασης επιδόσεων.

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.

Or. en

Τροπολογία 156
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 ιβ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέλη του συμβουλίου 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων διορίζονται επισήμως από το 
διοικητικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης 
της Επιτροπής, μετά από δημόσια 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και κατόπιν διαβούλευσης με το 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων.

2. Τα μέλη του συμβουλίου 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων διορίζονται επισήμως από την 
Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με το 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η σαφής κατανόηση της οπτικής των εποπτευόμενων οντοτήτων. Το 
συμβούλιο προσφυγών θα πρέπει να διακρίνεται από τον ΦΕΕ ως προς την επίσημη πτυχή του 
και ως προς την πτυχή του διορισμού των μελών.

Τροπολογία 157
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 ιβ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα μέλη του συμβουλίου 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων είναι ανεξάρτητα κατά τη λήψη 
των αποφάσεών τους. Δεν δεσμεύονται 
από οποιεσδήποτε οδηγίες. 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.

5. Τα μέλη του συμβουλίου 
προσφυγών για την επανεξέταση των 
επιδόσεων είναι ανεξάρτητα κατά τη λήψη 
των αποφάσεών τους. Δεν δεσμεύονται 
από οποιεσδήποτε οδηγίες. Δεν ασκούν 
άλλα καθήκοντα εντός του Οργανισμού, 
στο διοικητικό συμβούλιο του 
Οργανισμού, στο ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων 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.

Or. en

Τροπολογία 158
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 ιθ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 

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 
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Ο Οργανισμός λαμβάνει νέα 
αιτιολογημένη απόφαση έχοντας υπόψη 
την απόφαση του συμβουλίου προσφυγών 
για την επανεξέταση των επιδόσεων.

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 159
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Τμήμα II α – άρθρο 114 ιθ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 
Ο Οργανισμός λαμβάνει νέα 
αιτιολογημένη απόφαση έχοντας υπόψη 
την απόφαση του συμβουλίου προσφυγών 
για την επανεξέταση των επιδόσεων.

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 160
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 117 α – παράγραφος 1



AM\1223834EL.docx 85/120 PE680.873v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων καταρτίζει, σε ετήσια βάση, το 
σχετικό με τις δραστηριότητες 
επανεξέτασης των επιδόσεων τμήμα του 
εγγράφου προγραμματισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 117 παράγραφος 1. 
Μετά την έγκριση του σχεδίου από το 
ρυθμιστικό συμβούλιο επανεξέτασης 
επιδόσεων, ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων υποβάλλει το εν λόγω σχέδιο 
στον εκτελεστικό διευθυντή προκειμένου 
αυτό να ενσωματωθεί στο σχέδιο 
εγγράφου προγραμματισμού του 
Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 114η 
παράγραφος 3 στοιχείο ζ). Κάθε 
τροποποίηση του σχετικού με τις 
δραστηριότητες επανεξέτασης των 
επιδόσεων τμήματος πραγματοποιείται 
μόνο κατόπιν έγκρισης από τον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων.

1. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων καταρτίζει, σε ετήσια βάση, το 
σχετικό με τις δραστηριότητες 
επανεξέτασης των επιδόσεων τμήμα του 
εγγράφου προγραμματισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 117 παράγραφος 1, 
που περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για την 
ευθυγράμμιση των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών επιδόσεων με τους 
στόχους μείωσης των εκπομπών του 
ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνία, Μετά την έγκριση του σχεδίου 
από το ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων, ο διευθυντής 
επανεξέτασης επιδόσεων υποβάλλει το εν 
λόγω σχέδιο στον εκτελεστικό διευθυντή 
προκειμένου αυτό να ενσωματωθεί στο 
σχέδιο εγγράφου προγραμματισμού του 
Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 114η 
παράγραφος 3 στοιχείο ζ). Κάθε 
τροποποίηση του σχετικού με τις 
δραστηριότητες επανεξέτασης των 
επιδόσεων τμήματος πραγματοποιείται 
μόνο κατόπιν έγκρισης από τον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων.

Or. en

Τροπολογία 161
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 117 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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. 

διαγράφεται
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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. 
Διευκρινίζει σαφώς τα καθήκοντα που 
έχουν προστεθεί, μεταβληθεί ή 
καταργηθεί σε σύγκριση με το 
προηγούμενο οικονομικό έτος.

Or. en

Τροπολογία 162
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 117 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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 

2. 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, ιδίως 
στον τομέα του κλίματος και του 
περιβάλλοντος, για την αξιολόγηση της 
ευθυγράμμισης με τους στόχους μείωσης 
των εκπομπών του ευρωπαϊκού νόμου για 
το κλίμα και τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. 
Περιλαμβάνει επίσης περιγραφή των προς 
χρηματοδότηση δράσεων και αναφέρει 
τους οικονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους που διατίθενται για κάθε δράση, 
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τμήμα σχετικά με την επανεξέταση των 
επιδόσεων του πολυετούς προγράμματος 
εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 
4. Διευκρινίζει σαφώς τα καθήκοντα που 
έχουν προστεθεί, μεταβληθεί ή καταργηθεί 
σε σύγκριση με το προηγούμενο 
οικονομικό έτος.

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. Διευκρινίζει σαφώς τα καθήκοντα που 
έχουν προστεθεί, μεταβληθεί ή καταργηθεί 
σε σύγκριση με το προηγούμενο 
οικονομικό έτος.

Or. en

Τροπολογία 163
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 117 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. 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. Καθορίζεται επίσης ο 
προγραμματισμός των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένου του πολυετούς 
προϋπολογισμού και των ανθρώπινων 
πόρων.

διαγράφεται

Ο προγραμματισμός των πόρων 
επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Ο 
στρατηγικός προγραμματισμός 
επικαιροποιείται κατά περίπτωση, και 
ιδίως για την αντιμετώπιση θεμάτων που 
προκύπτουν από την αξιολόγηση κατά το 
άρθρο 124 παράγραφος 4.»·
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Or. en

Τροπολογία 164
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 117 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. 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. Καθορίζεται επίσης ο 
προγραμματισμός των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένου του πολυετούς 
προϋπολογισμού και των ανθρώπινων 
πόρων.

4. 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 και επιτρέπει ιδίως την 
παρακολούθηση της προόδου προς τον 
στόχο μείωσης των συνολικών εκπομπών 
κατά 10% που αναμένεται από τον Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Ουρανό. Καθορίζεται επίσης ο 
προγραμματισμός των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένου του πολυετούς 
προϋπολογισμού και των ανθρώπινων 
πόρων.

Or. en

Τροπολογία 165
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 117 α – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο προγραμματισμός των πόρων 
επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Ο 
στρατηγικός προγραμματισμός 
επικαιροποιείται κατά περίπτωση, και 
ιδίως για την αντιμετώπιση θεμάτων που 

διαγράφεται
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προκύπτουν από την αξιολόγηση κατά το 
άρθρο 124 παράγραφος 4.»·

Or. en

Τροπολογία 166
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 118 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων καταρτίζει το σχετικό με τις 
δραστηριότητες επανεξέτασης των 
επιδόσεων τμήμα της ετήσιας έκθεσης 
δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο 
άρθρο 118 παράγραφος 1. Μετά την 
έγκριση του σχεδίου από το ρυθμιστικό 
συμβούλιο επανεξέτασης επιδόσεων, ο 
διευθυντής επανεξέτασης επιδόσεων 
υποβάλλει το εν λόγω σχέδιο στον 
εκτελεστικό διευθυντή προκειμένου αυτό 
να ενσωματωθεί στην ενοποιημένη ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων σύμφωνα με το 
άρθρο 114η παράγραφος 3 στοιχείο θ). 
Οποιαδήποτε τροποποίηση του σχετικού 
με τις δραστηριότητες επανεξέτασης των 
επιδόσεων τμήματος της ενοποιημένης 
ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων 
πραγματοποιείται μόνο κατόπιν έγκρισης 
από τον διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων.

1. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων καταρτίζει το σχετικό με τις 
δραστηριότητες επανεξέτασης των 
επιδόσεων τμήμα της ετήσιας έκθεσης 
δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο 
άρθρο 118 παράγραφος 1, που 
περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για την 
ευθυγράμμιση των κλιματικών και 
περιβαλλοντικών επιδόσεων με τους 
στόχους μείωσης των εκπομπών του 
ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνία. Μετά την έγκριση του σχεδίου 
από το ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων, ο διευθυντής 
επανεξέτασης επιδόσεων υποβάλλει το εν 
λόγω σχέδιο στον εκτελεστικό διευθυντή 
προκειμένου αυτό να ενσωματωθεί στην 
ενοποιημένη ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 
114η παράγραφος 3 στοιχείο θ). 
Οποιαδήποτε τροποποίηση του σχετικού 
με τις δραστηριότητες επανεξέτασης των 
επιδόσεων τμήματος της ενοποιημένης 
ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων 
πραγματοποιείται μόνο κατόπιν έγκρισης 
από τον διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων.

Or. en
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Τροπολογία 167
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 118 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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 
ανεξάρτητο τμήμα που αφορά τις 
ρυθμιστικές δραστηριότητες προτού αυτό 
υποβληθεί στον εκτελεστικό διευθυντή, 
σύμφωνα με το άρθρο 114β παράγραφος 
1 στοιχείο ε).»·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 168
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 118 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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 ανεξάρτητο τμήμα 
που αφορά τις ρυθμιστικές δραστηριότητες 

2. Το σχετικό με τις δραστηριότητες 
επανεξέτασης των επιδόσεων τμήμα της 
ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης 
δραστηριοτήτων περιλαμβάνει ένα 
ανεξάρτητο τμήμα για τις ρυθμιστικές 
δραστηριότητες, με ιδιαίτερες 
λεπτομέρειες σχετικά με τους κλιματικούς 
και περιβαλλοντικούς στόχους, και ένα 
τμήμα για τα χρηματοοικονομικά και 
διοικητικά θέματα. Το ρυθμιστικό 
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προτού αυτό υποβληθεί στον εκτελεστικό 
διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 114β 
παράγραφος 1 στοιχείο ε).»·

συμβούλιο επανεξέτασης επιδόσεων 
εγκρίνει το ανεξάρτητο τμήμα που αφορά 
τις ρυθμιστικές δραστηριότητες προτού 
αυτό υποβληθεί στον εκτελεστικό 
διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 114β 
παράγραφος 1 στοιχείο ε).»·

Or. en

Τροπολογία 169
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 119 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 170
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 119 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 [τροποποιημένου 
SES2+] 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 [τροποποιημένου SES2+], 

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 [τροποποιημένου 
SES2+] και, κατά περίπτωση, με τις αρχές 
ανταγωνισμού ή με περιβαλλοντικούς 
οργανισμούς, με την επιφύλαξη των 
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, με 
ανοικτό και διαφανή τρόπο. Σύμφωνα με 
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ο Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ θεσπίζει μηχανισμούς 
διαβούλευσης για την κατάλληλη 
συμμετοχή των εν λόγω ενδιαφερομένων.

το άρθρο 38 του [τροποποιημένου SES2+], 
ο Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ θεσπίζει μηχανισμούς 
διαβούλευσης για την κατάλληλη 
συμμετοχή των εν λόγω ενδιαφερομένων, 
ιδίως σχετικά με θέματα που αφορούν τις 
κλιματικές και περιβαλλοντικές 
επιδόσεις, τα οποία απαιτούν ειδική 
επιστημονική επανεξέταση.

Or. en

Τροπολογία 171
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 119 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του ως ΦΕΕ μεριμνά ώστε να 
παρέχεται στο κοινό και σε κάθε 
ενδιαφερόμενο μέρος αντικειμενική, 
αξιόπιστη, επικαιροποιημένη και εύκολα 
προσβάσιμη πληροφόρηση, ιδίως όσον 
αφορά τα αποτελέσματα των εργασιών του 
και πιο συγκεκριμένα σχετικά με τις 
κλιματικές και περιβαλλοντικές 
επιδόσεις.

Or. en

Τροπολογία 172
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 119 α – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 98 
παράγραφος 2α στοιχείο στ). Με τις 
διαδικασίες αυτές:

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 114β 
παράγραφος 1 στοιχείο στ). Με τις 
διαδικασίες αυτές:

Or. en

Τροπολογία 173
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 119 α – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 98 
παράγραφος 2α στοιχείο στ). Με τις 
διαδικασίες αυτές:

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 114β 
παράγραφος 1 στοιχείο στ). Με τις 
διαδικασίες αυτές:

Or. en

Τροπολογία 174
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 119 α – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) υπόκειται σε επιστημονική 
επανεξέταση από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες για θέματα που 
αφορούν τις κλιματικές και 
περιβαλλοντικές επιδόσεις·

Or. en

Τροπολογία 175
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 119 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
[τροποποιημένο SES2+]. Οι 
δραστηριότητες επικοινωνίας διεξάγονται 
σύμφωνα με τα συναφή σχέδια 
επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνονται 
από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με 
το άρθρο 98 παράγραφος 2α στοιχείο ζ).»·

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, κυρίως όσον αφορά τις 
κλιματικές και περιβαλλοντικές πτυχές 
του, 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 [τροποποιημένο 
SES2+]. Οι δραστηριότητες επικοινωνίας 
διεξάγονται σύμφωνα με τα συναφή σχέδια 
επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνονται 
από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με 
το άρθρο 98 παράγραφος 2α στοιχείο ζ).»·

Or. en

Τροπολογία 176
Gheorghe Falcă
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 119 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
[τροποποιημένο SES2+]. Οι 
δραστηριότητες επικοινωνίας διεξάγονται 
σύμφωνα με τα συναφή σχέδια 
επικοινωνίας και διάδοσης που 
εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο 
σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 2α 
στοιχείο ζ).»·

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 
[τροποποιημένο SES2+]. Οι 
δραστηριότητες επικοινωνίας διεξάγονται 
σύμφωνα με τα συναφή σχέδια 
επικοινωνίας και διάδοσης σύμφωνα με το 
άρθρο 114β παράγραφος 1 στοιχείο ζ).»·

Or. en

Τροπολογία 177
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 119 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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πόρων για δραστηριότητες επικοινωνίας 
δεν θίγει την αποτελεσματική άσκηση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στον 
[τροποποιημένο SES2+]. Οι 
δραστηριότητες επικοινωνίας διεξάγονται 
σύμφωνα με τα συναφή σχέδια 
επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνονται 
από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με 
το άρθρο 98 παράγραφος 2α στοιχείο ζ).»·

πόρων για δραστηριότητες επικοινωνίας 
δεν θίγει την αποτελεσματική άσκηση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στον 
[τροποποιημένο SES2+]. Οι 
δραστηριότητες επικοινωνίας διεξάγονται 
σύμφωνα με τα συναφή σχέδια 
επικοινωνίας και διάδοσης που εγκρίνονται 
από το ρυθμιστικό συμβούλιο 
επανεξέτασης επιδόσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 114β παράγραφος 1 στοιχείο ζ).»·

Or. en

Τροπολογία 178
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 120 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«3. Τα έσοδα και οι δαπάνες για όλες 
τις δραστηριότητες που δεν καλύπτονται 
από το άρθρο 120α παράγραφος 1, 
ισοσκελίζονται.»,

«3. Τα έσοδα και οι δαπάνες για όλες 
τις δραστηριότητες που δεν καλύπτονται 
από το άρθρο 5κβ παράγραφος 1 του 
[τροποποιημένου SES2+], 
ισοσκελίζονται.»

Or. en

Τροπολογία 179
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 120 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 180
Marco Campomenosi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 120 α – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 παρακολούθηση·

α) τυχόν τέλη που καταβάλλουν οι 
ορισθέντες πάροχοι υπηρεσιών ελέγχου 
εναέριας κυκλοφορίας για τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιεί ο 
Οργανισμός λειτουργώντας ως ΦΕΕ και 
οι οποίες σχετίζονται με την αξιολόγηση 
του σχεδίου επιδόσεων, τον καθορισμό 
στόχων και την παρακολούθηση·

Or. it

Τροπολογία 181
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 120 α – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) χρηματοδοτική συνεισφορά από 
την Ένωση για τη σύσταση του 
Οργανισμού που ενεργεί ως ΦΕΕ για όλες 
τις δαπάνες που απαιτούνται για την 
έναρξη της εποπτείας από τον Οργανισμό 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ 
και το κόστος που συνδέεται με τις 
λειτουργίες του συμβουλίου προσφυγών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να υποδεικνύει σαφώς τη χρηματοδότηση του συμβουλίου προσφυγών 
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και ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου θα πρέπει να διασφαλίζεται στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης.

Τροπολογία 182
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 120 α – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) χρηματοδοτική συνεισφορά από 
την Ένωση για τη σύσταση του 
Οργανισμού που ενεργεί ως ΦΕΕ για όλες 
τις δαπάνες που απαιτούνται για την 
έναρξη της εποπτείας από τον Οργανισμό 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 183
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 120 α – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) καθορισμένο ποσοστό από το 
επιπρόσθετο εισόδημα που παράγεται 
από την κοινή σταθερή εισφορά για το 
κλίμα και το περιβάλλον για κάθε πτήση, 
όπως προβλέπεται στο [άρθρο 20, 
παράγραφος 3, τμήμα δ του 
[τροποποιημένου SES2+]]

Or. en
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Τροπολογία 184
Marco Campomenosi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 120 α – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 [τροποποιημένο 
SES2+] για κάθε κατηγορία ορισθέντων 
παρόχων υπηρεσιών ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας·

διαγράφεται

Or. it

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 120 α – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 [τροποποιημένο 

διαγράφεται
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SES2+] για κάθε κατηγορία ορισθέντων 
παρόχων υπηρεσιών ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας·

Or. en

Τροπολογία 186
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 120 α – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 στο άρθρο 
120 παράγραφος 6.

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, το οποίο παρουσιάζει 
λεπτομερώς τα επιδιωκόμενα καθήκοντα 
και τομείς δραστηριότητας και τα 
υποβάλλει στον εκτελεστικό διευθυντή 
ώστε να ενσωματωθούν στο σχέδιο 
κατάστασης προβλέψεων των εσόδων και 
δαπανών του Οργανισμού που αναφέρεται 
στο άρθρο 120 παράγραφος 6.

Or. en

Τροπολογία 187
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 120 α – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο διευθυντής επανεξέτασης 7. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
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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 στο άρθρο 
120 παράγραφος 6.

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 στο άρθρο 
120 παράγραφος 6.

Or. en

Τροπολογία 188
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 120 α – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο διευθυντής επανεξέτασης 
επιδόσεων εξασφαλίζει ότι στην οικεία 
εκτίμηση του καταλόγου των θέσεων 
προβλέπεται το απαραίτητο ύψος των 
πόρων για τη διασφάλιση της 
απαραίτητης ποιότητας υπηρεσιών της 
επανεξέτασης επιδόσεων σε διάφορους 
τομείς, λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη 
των αναγκών στους τομείς του κλίματος 
και του περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 189
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
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Άρθρο 120 α – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων 
που ορίζουν τον τρόπο υπολογισμού των 
ετήσιων συνεισφορών των ορισθέντων 
παρόχων υπηρεσιών ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας που αναφέρονται στην 
παράγραφος 2 στοιχείο β), σύμφωνα με 
το άρθρο 126β.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 127 
παράγραφος 3.»·

Or. en

Τροπολογία 190
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 120 α – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων 
που ορίζουν τον τρόπο υπολογισμού των 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 19 και το άρθρο 
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ετήσιων συνεισφορών των ορισθέντων 
παρόχων υπηρεσιών ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας που αναφέρονται στην 
παράγραφος 2 στοιχείο β), σύμφωνα με 
το άρθρο 126β.

126β 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

Τροπολογία 191
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 120 α – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 127 
παράγραφος 3.»·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 192
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 121 – εδάφιο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«8. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
απάντηση στις παρατηρήσεις του έως τις 
30 Σεπτεμβρίου του επομένου 
δημοσιονομικού έτους. Κοινοποιεί επίσης 
την εν λόγω απάντηση στο διοικητικό 
συμβούλιο και στην Επιτροπή. Όταν 
πρόκειται για δραστηριότητες σχετικά με 

«8. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
απάντηση στις παρατηρήσεις του έως τις 
30 Σεπτεμβρίου του επομένου 
δημοσιονομικού έτους. Κοινοποιεί επίσης 
την εν λόγω απάντηση στο διοικητικό 
συμβούλιο και στην Επιτροπή. Όταν 
πρόκειται για δραστηριότητες σχετικά με 
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την επανεξέταση των επιδόσεων, η εν 
λόγω απάντηση συντάσσεται από κοινού 
με τον διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων.»·

την επανεξέταση των επιδόσεων, η εν 
λόγω απάντηση συντάσσεται και 
αποστέλλεται στον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων.»·

Or. en

Τροπολογία 193
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 121 – εδάφιο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«8. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
απάντηση στις παρατηρήσεις του έως τις 
30 Σεπτεμβρίου του επομένου 
δημοσιονομικού έτους. Κοινοποιεί επίσης 
την εν λόγω απάντηση στο διοικητικό 
συμβούλιο και στην Επιτροπή. Όταν 
πρόκειται για δραστηριότητες σχετικά με 
την επανεξέταση των επιδόσεων, η εν 
λόγω απάντηση συντάσσεται από κοινού 
με τον διευθυντή επανεξέτασης 
επιδόσεων.»·

«8. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
απάντηση στις παρατηρήσεις του έως τις 
30 Σεπτεμβρίου του επομένου 
δημοσιονομικού έτους. Κοινοποιεί επίσης 
την εν λόγω απάντηση στο διοικητικό 
συμβούλιο και στην Επιτροπή. Όταν 
πρόκειται για δραστηριότητες σχετικά με 
την επανεξέταση των επιδόσεων, η εν 
λόγω απάντηση συντάσσεται και 
αποστέλλεται στον διευθυντή 
επανεξέτασης επιδόσεων»·

Or. en

Τροπολογία 194
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 124 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν 
εφαρμόζονται για τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ. Σε 

«4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν 
εφαρμόζονται για τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ.
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συνδυασμό με την αξιολόγηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 43 του 
[τροποποιημένου SES2+], 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.

Or. en

Τροπολογία 195
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 124 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν 
εφαρμόζονται για τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ. Σε 
συνδυασμό με την αξιολόγηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 43 του 
[τροποποιημένου SES2+], 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.

«4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν 
εφαρμόζονται για τον Οργανισμό στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του ως ΦΕΕ. Σε 
συνδυασμό με την αξιολόγηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 43 του 
[τροποποιημένου SES2+], η Επιτροπή 
προβαίνει έως το 2026 σε αξιολόγηση 
προκειμένου να εξετάσει τις επιδόσεις του 
Οργανισμού ως ΦΕΕ σε σχέση με τους 
στόχους, τα καθήκοντα και τις εξουσίες 
του, ιδίως προκειμένου να του δώσει τη 
δυνατότητα να αναλάβει τις απαραίτητες 
δράσεις με αποτελεσματικό τρόπο για τη 
διασφάλιση της δέουσας συνεισφοράς του 
τομέα στους στόχους μείωσης των 
εκπομπών που έχει θέσει ο ευρωπαϊκός 
νόμος για το κλίμα και στους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Στην 
αξιολόγηση εξετάζονται ειδικότερα η 



PE680.873v01-00 106/120 AM\1223834EL.docx

EL

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.

Or. en

Τροπολογία 196
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 124 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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 
[τροποποιημένου SES2+].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 197
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 124 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και το διοικητικό συμβούλιο τα 
πορίσματα της αξιολόγησης σχετικά με 
τη δραστηριότητα του Οργανισμού ως 

διαγράφεται
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ΦΕΕ μαζί με τα συμπεράσματά της. Τα 
πορίσματα της αξιολόγησης και οι 
συστάσεις δημοσιοποιούνται.»·

Or. en

Τροπολογία 198
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρα 126 α και 126 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 199
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 126 α – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τον καθορισμό στόχων επιδόσεων 
των ορισθέντων παρόχων υπηρεσιών 
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα 
με το άρθρο 13 παράγραφος 9 του 
[τροποποιημένου SES2+]·

δ) τον καθορισμό στόχων επιδόσεων 
των ορισθέντων παρόχων υπηρεσιών 
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σύμφωνα 
με το άρθρο 13 παράγραφος 9 του 
[τροποποιημένου SES2+], ιδίως στους 
τομείς του κλίματος και του 
περιβάλλοντος για τη διασφάλιση της 
πλήρους ευθυγράμμισης με τους στόχους 
μείωσης των εκπομπών που απορρέουν 
από τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα και 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας·

Or. en
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Τροπολογία 200
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 126 α – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) όταν ο Οργανισμός ενεργεί ως 
εποπτική αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 8 του 
[τροποποιημένου SES2+], τον καθορισμό 
στόχων επιδόσεων των ορισθέντων 
παρόχων υπηρεσιών ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 8 του 
[τροποποιημένου SES2+]·

ε) όταν ο Οργανισμός ενεργεί ως 
εποπτική αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 8 του 
[τροποποιημένου SES2+], τον καθορισμό 
στόχων επιδόσεων των ορισθέντων 
παρόχων υπηρεσιών ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 8 του 
[τροποποιημένου SES2+], ιδίως στους 
τομείς του κλίματος και του 
περιβάλλοντος για τη διασφάλιση της 
πλήρους ευθυγράμμισης με τους στόχους 
μείωσης των εκπομπών που απορρέουν 
από τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα και 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 201
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 126 α – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 [τροποποιημένου SES2+]·

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός των τιμών αποτελεί αρμοδιότητα του ΚΜ/ΕΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
SES2+, και όχι των ATSP, συνεπώς η πληρωμή του ΦΕΕ από τους ATSP για αυτή τη 
δραστηριότητα δεν αποτελεί ενδεδειγμένη λύση. Επιπλέον, δεδομένης της διάταξης του SES2 + 
περί ύπαρξης μίας βάσης κόστους ανά ζώνη χρέωσης, μπορεί να υφίστανται περιπτώσεις όπου 
υπάρχουν αρκετοί ATSP στη βάση κόστους για μια ζώνη.

Τροπολογία 202
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 126 α – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 [τροποποιημένου SES2+] και, όταν ο 
Οργανισμός ενεργεί ως εποπτική αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 8 του 
[τροποποιημένου SES2+] σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 10 του 
[τροποποιημένου SES2+]·

η) την έκδοση εκθέσεων, όσον αφορά 
μεμονωμένους παρόχους υπηρεσιών 
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ιδίως 
στους τομείς του κλίματος και του 
περιβάλλοντος, σχετικά με την 
παρακολούθηση των επιδόσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 13 παράγραφος 11 του 
[τροποποιημένου SES2+] και, όταν ο 
Οργανισμός ενεργεί ως εποπτική αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 8 του 
[τροποποιημένου SES2+] σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 10 του 
[τροποποιημένου SES2+]·

Or. en

Τροπολογία 203
Marco Campomenosi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 126 α – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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θ) τη θέσπιση διορθωτικών μέτρων 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 11 
του [τροποποιημένου SES2+], και, όταν ο 
Οργανισμός ενεργεί ως εποπτική αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 8 
του [τροποποιημένου SES2+], σύμφωνα 
με το άρθρο 14 παράγραφος 10 του εν 
λόγω κανονισμού·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 204
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 126 α – παράγραφος 1 – σημείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τη θέσπιση διορθωτικών μέτρων 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 11 
του [τροποποιημένου SES2+], και, όταν ο 
Οργανισμός ενεργεί ως εποπτική αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 8 του 
[τροποποιημένου SES2+], σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 10 του εν λόγω 
κανονισμού·

θ) τη θέσπιση διορθωτικών μέτρων 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 11 
του [τροποποιημένου SES2+], ιδίως σε 
σχέση με τους τομείς του κλίματος και 
του περιβάλλοντος για τη διασφάλιση της 
πλήρους ευθυγράμμισης με τους στόχους 
μείωσης των εκπομπών που απορρέουν 
από τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα και 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, και, όταν ο Οργανισμός 
ενεργεί ως εποπτική αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 8 του 
[τροποποιημένου SES2+], σύμφωνα με το 
άρθρο 14 παράγραφος 10 του εν λόγω 
κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 205
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
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Άρθρο 126 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τον καθορισμό λεπτομερών 
κανόνων σχετικά με τα τέλη και τα 
δικαιώματα που εισπράττει ο Οργανισμός 
για τη λειτουργία του ως ΦΕΕ, στις οποίες 
καθορίζεται ειδικότερα το ύψος των τελών 
και των δικαιωμάτων και ο τρόπος 
καταβολής τους. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 127 παράγραφος 3.

4. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 128 όσον αφορά τα τέλη και τα 
δικαιώματα που εισπράττει ο Οργανισμός 
για τη λειτουργία του ως ΦΕΕ, στις οποίες 
καθορίζεται ειδικότερα το ύψος των τελών 
και των δικαιωμάτων και ο τρόπος 
καταβολής τους.

Or. en

Τροπολογία 206
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 126 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τον καθορισμό λεπτομερών 
κανόνων σχετικά με τα τέλη και τα 
δικαιώματα που εισπράττει ο Οργανισμός 
για τη λειτουργία του ως ΦΕΕ, στις οποίες 
καθορίζεται ειδικότερα το ύψος των 
τελών και των δικαιωμάτων και ο τρόπος 
καταβολής τους. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 127 παράγραφος 3.

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 19 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 207
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Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 126 β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τον 
υπολογισμό των ετήσιων συνεισφορών 
των ορισθέντων παρόχων υπηρεσιών 
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 208
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 126 β – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 120α παράγραφος 8 
καθορίζουν τα εξής:

διαγράφεται

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 
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σημασία των παρόχων στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 209
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 126 β – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 120α παράγραφος 8 
καθορίζουν τα εξής:

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 19 και το άρθρο 
120α 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 
καθορίζουν:

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 126 β – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατηγορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο στοιχείο α) είναι, κατά 
πρώτον, πάροχοι υπηρεσιών ελέγχου 
εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή, 
δεύτερον, τερματικοί πάροχοι υπηρεσιών 

διαγράφεται
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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 
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 211
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 128

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18α) το άρθρο 128 τροποποιείται ως 
εξής:
«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Η εξουσία έκδοσης κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 19, το άρθρο 28, το άρθρο 32, 
το άρθρο 39, το άρθρο 47, το άρθρο 54, 
το άρθρο 58, το άρθρο 61, το άρθρο 62 
παράγραφος 13, το άρθρο 68 
παράγραφος 3, το άρθρο 84 παράγραφος 
4, το άρθρο 84α, το άρθρο 105, το άρθρο 
106 και το άρθρο 126α ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο 5 ετών από τις 
[.......]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
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σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν 
ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν 
από τη λήξη της περιόδου των πέντε 
ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το 
αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 
λήξη της κάθε περιόδου.
3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα 
άρθρα 19, 28, 32, 39, 47, 54, 58, 61, 62 
παράγραφος 13, 68 παράγραφος 3, 84 
παράγραφος 4, 84α, 105, 106 και 126α 
μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη.
4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 
διεξάγει διαβουλεύσεις με 
εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με τις αρχές της 
διοργανικής συμφωνίας της 13ης 
Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου.
5.Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
6. A Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
αναφερομένη στα άρθρα 19, 28, 32, 39, 
47, 54, 58, 61, στο άρθρο 62 παράγραφος 
13, στο άρθρο 68 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 84 παράγραφος 4, στο άρθρο 84α, 
στα άρθρα 105 και 106 και στο 
άρθρο 126α τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δεν εγείρουν αντίρρηση εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
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κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, ή εάν, πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 
πρόκειται να εγείρουν αντίρρηση. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.»

Or. en

Τροπολογία 212
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 129 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 129α:

διαγράφεται

«Άρθρο 129α
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 2, ο 
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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 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 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 2 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 213
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 129 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της σύναψης 
συμφωνίας για τον σκοπό αυτό μεταξύ της 
Ένωσης και τρίτων χωρών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο 
Οργανισμός στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του ως ΦΕΕ μπορεί επίσης να ασκεί τα 
καθήκοντά του σύμφωνα με τον 
[τροποποιημένο SES2+] όσον αφορά 

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 
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τρίτες χώρες, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω 
τρίτες χώρες έχουν θεσπίσει και 
εφαρμόζουν τους σχετικούς κανόνες 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 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.

τρίτες χώρες, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω 
τρίτες χώρες έχουν θεσπίσει και 
εφαρμόζουν τους σχετικούς κανόνες 
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.

Or. en

Τροπολογία 214
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
Katainen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 129 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της σύναψης 
συμφωνίας για τον σκοπό αυτό μεταξύ της 
Ένωσης και τρίτων χωρών όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, 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 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 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.

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 
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.

Or. en



AM\1223834EL.docx 119/120 PE680.873v01-00

EL

Τροπολογία 215
Karima Delli

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 129 α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Δίδεται προτεραιότητα σε 
συμφωνίες συνεργασίας που έχουν τη 
δυνατότητα να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη 
συνολική μείωση των εκπομπών με 
αντίκτυπο στο κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 216
Gheorghe Falcă

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 129 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συμφωνίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 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.»·

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 217
Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Elsi 
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139
Άρθρο 129 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συμφωνίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 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.»·

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


